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Алғы сөз
Үсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы 

Қазақ үлттық университеті ғалымдарының 
биобиблиографиясы сериясының жалғасы болып табылады.

Бүл көрсеткіш профессор, философия ғылымыньщ 
докторы Жақан Жанболүлы Молдабековке арналған.

Биобиблиографияда профессор Ж. Ж.Молдабековтің 
өмірі мен қызметін сипаттайтын мәліметтермен бірге оның 
еңбектері туралы әдебиеттер енгізілген.

Көрсеткіште материалдар әр жыл көлемінде мерзімдік 
тәртіппен орналасқан. Әуелі қазақша, одан кейін орыс 
тілдерінде беріліп отыр.

Оқырмандар пайдалануына ыңғайлы болу үшін 
авторлардың есім көрсеткіші қосымша беріліп отыр.



Предисловие

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

Биобиблиография посвящена профессору Молдабекову 
Жахану Жанболовичу.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь 
и деятельность профессора Ж.Ж.Молдабекова, его 
публикации.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года - по алфавиту: сначала идут работы, 
опубликованные на казахском, затем на русском языках.

В именном указателе соавторов ссылки даются на 
порядковые номера работ.



Профессор Жақан Молдабековтың қысқаша 
ғылыми, педагогтық және қоғамдық ецбек жолдары

Молдабеков Жақан 1943 жылдың 6 қарашасында 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы, Қостүра 
ауылында дүниеге келген. Бүл әке-шешесі -  Молдабек пен 
Борангүлдің тоғызыншы перзенті болатын. Тірі қалғаны тск 
Өскен еді. Жас Жақанның өмірі -  өрлеу белесіндей. 1957 
жылы әкесі Молдабек бүл дүниеден өткесін, 14 жасар 
баланың қамқорлығында үйдегі қарт анасы Борангүл мен 
қарындасы Жақсыгүл қалады. Осы кезде баланың өмірлік 
көзқарасына үлкен ықпал еткен мектептің сүйікті де, 
сүйкімді мүғалімі Сәбит Жиренов болды. 1957 жылы 
алғашқы мақаласын ’’Қазақстан пионері” газетінен көрген 
7 сыныптың оқушысы өзінің үстазы Сәбит Жиреновтей 
журналист-жазушы болуды армандайды.

1960 жылы орта мектепті үздік бітіргесін комсомолдық 
жолдамамен екі жыл шопан болып жүмыс істейді. Жас 
шопанның өнімді еңбегі аудан көлемінде екі мәрге 
аталынды, 18 жасында партияға кандидат ретінде 
қабылданады. Шопан Молдабеков Ж. аудандық “Алғабас” 
газетінің штаттан тыс тілшісі ретінде бірнеше мақалаларын, 
“Түркістан” газетінде “Таң шапағаты” әңгімесін 
жариялайды. 1962 жылы М.В.Ломоносов атындағы Москва 
мемлекеттік университетінің философия факультетіне 
түседі. Бүл жеке бастың үлкен қуанышы ғана емес, 
аудандағы елеулі оқиға ретінде қабылданды. Еңбек, оқу, 
спорт -  студенттік өмірінің тірегіне айналды. III курс 
студенті күрес бойынша МГУ-дің екінші қүрама 
командасының туын Москва жоғарғы оқу мекемелері 
арасындағы жарыста көтеру рәсімін әлі де толғана еске 
алады. 1964-1967 жылдары аралығында жауынгерлік 
борышын өтейді. 1968-1991 жылдары академик А.Н. 
Белозерский басқарған бүкілодақтық жас биологтар
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мектебінің жүмысына үш рет қатысады. Соның нәтижесінде 
жазылған “Философский аспект взаимодействия 
молекулярного и клеточного уровней живой системы” 
мақаласы студенттік ғылыми конференцияда жүлделі 
орынға ілінеді. 4 курстың студенті Молдабеков Жақанның 
алгашқы осы ғылыми еңбегі факультеттің аспиранттар 
жинагында жарық көрді.

1970 жылы диплом жүмысын кафедра меңгерушісі, 
проф. Арчжил Якимович Ильиннің жетекшілігімен 
ойдағьщай өте жақсы қорғайды. Үздік студент 
диалектикалық материализм кафедрасының шешімімен 
МГУ-дің аспирантурасына қалдырылды. Аспирантурада 
Ж.Молдабековтың ғылыми ізденісіне әлемде әйгілі 
философ ғалым, профессор академик Иван Тимофевич 
Фролов жетекшілік жасайды.

1970-1972 жылы орталық Россия, Украиндағы Қазақ 
жастарының қоғамдық үйымы “Жас түлпардың” белсенді 
үйымдастырушысы болды. Жас галымның талпынысы мен 
көзқарасы философия факультеті профессорларының 
назарьша ілігіп, оны 1972 жылы Бухаресте (Румыния) 
болатын ІҮ халықаралық конгреске баратын академик Б.М. 
Кедров басқарған СССР ғылыми делегациясының қүрамына 
ұсынады. 1973 жылы МГУ-дің философия факультетінде 
“Методологические основы исследования взаимодействия 
живых систем” деген тақырыпта кандидаттық 
диссертацияны мезгілінде қоргайды.

Оқытушылық қызметті СССР-дің Кіші Академиялық 
театры жаньшдағы Щепкин атындагы жогарғы театр 
училищесінде (1969-1971) басталады, кейін 1973-1985 
жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің аға 
оқытушысы, доценті болып қызмет етеді. 1975-1977 
жылдары университеттің жас галымдар кеңесінің төрағасы 
қызметін атқарды. Факультетте, марксизм ленинизм 
университетінің кешкі бөлімінде, ИПК тындаушылары
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алдында арнайы жаңа курстар оқиды. ҚазМУ-де қоғам мен 
мемлекеттің идеологиясы деген бағытта жан-жақты ізденіс 
жүргізеді. 1980-1990 жылдары Орталық Комитеттің 
штаттан тыс лекторы, республикалық “Білім” қоғамының 
жастар секциясында белсенді жұмыс атқарады.

1985-1989 жылдары Алматы малдәрігерлік институтьшда 
кафедра меңгерушісі қызметін атқарды.

1992 жылы ҚР Үлттық академиясының жанындағы 
философия Институтында “Идеологический процесс как 
предмет социально-философского исследования” деген 
гақырыпта докторлық диссертацияны қорғайды.

1994 жылы профессор атагын алды.
1995- 1997 жылдары ҚазМУ-дің дайындау, содан кейін 

философия және саясаттану факультетінің деканы болып 
қызмет істеді. Қазір философия тарихы жэне мэдениеттану 
кафедрасьгаыц профессоры.

Еліміз тәуелсіздігін алғасын галым қазақ халқьгаьщ 
үлттық дүниетанымы мен гуманистік қүндылықтарына 
ерекше назар аударады. Осы тақырьшқа арнап республика 
жоғаргы оқу жүйесінде алғаш “Қазақтану” арнайы курсын 
ендірді, қазақтану мәселесін жаңа методологиялық жәые 
концептуальдық негізде көтеруге жемісті еңбек етуде. 
Жогарғы оқу орнында алгаш рет екі тілде “Қазақтану” 
арнайы курсын студенттерге, магистрларга, аспиранттарға 
және басқа да курстарды оқиды. “Қазақ осы, мың өліп мың 
гірілген”- Алматы, 1998, “Қазақтану”.- Алматы, 2003 оқу 
қүралдарын, “Менде бір қазақпын”.- Алматы, 2003 поэзия 
жинагын жазды.

1996- 1997 жж. “Қазақстандағы рухани келісім: 
концептуальды және әлеуметтік - психологиялық талдау” 
тақырыпта Білім және ғылым Министрлігінің грантын 
жеңіп алган шығармашылық топқа жетекшілік етеді.

Республикалық және облыстық газеттердегі ондаган 
публицистикалық материалдарды есептемегенде, бүгінде
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ғалым Жақан Молдабеков 200-ден артық ғылыми 
еңбектердің авторы. Соның ішінде '‘Идеология
обновления: переход к субъективности (1990), “Ғашықпын- 
асықтым, ғашықтықтан тасыппын” (2000),
“Государственность Казахстана: эволюция становления”
(2001) кітагітардың, “Адам жэне табигат”, “Адам факторы”, 
“Жастар белсенділігі”, “Қазіргі антикоммунизм дағдарысы” 
және басқада алты кітаптының авторы. “Қазақстан” үлттық 
және “Абай” энциклопедияларында көптеген мақалалардың 
иегері. Авторлар алқасымен бірге “Философия” (1992), 
“Политология” (1998) оқулықтарын, “Философия және 
мәдениеттану” (1998), “Шығыс философиясы” -  Алматы , 
2001 /А.Қасабекпен бірге, т.б. да, “Этнопедагогика” (2003), 
“Кәсіби этика” (2003) оқу қүралдарын, “Философия және 
саясаттану сөздігін” (2001), “Педагогика және психология”
(2002) түсіндірме сөздігін жазды. Варшавада поляк тілінде 
шыққан “Қазақстан және Польша” (2000) атты 
монографияның бір тарауының авторы. 8 ғылыми 
монографияның редакторлар алқасының мүшесі.

Профессор Ж. Молдабеков республикалық гуманитарлық 
білімнің оқу-әдістемелік негізін қүрастыруға өзіндік үлес 
қосып келеді. Ол қазақ және орыс тілдерінде “Философия” 
(1999), “Саясаттану” (1998), “XX ғасырдагы батыс 
философиясы” (2001), “Жаңа дәуір философиясы” (2002), 
“Антикалық философия” (2002 - 2003), “Көне шығыс 
философиясы” (2003) пәндерінің типтік багдарламасын 
түңғыш рет жасап бастырды. Ғалымдармен бірлесе 
“ҚазҮУ-дың тәрбие бағдарламасы” (2002), “Адамтану” 
бағдарламас. Алматы, 2001, Білім Академиясының 
ғалымдарымен бірлесе “Қазіргі мектеп жүйесіндегі тәрбие 
жүйесінің мәселелері”, “Өзіндік таным” багдарламасының 
жобасын жасауға қатысты.

Профессор Ж. Молдабековтың басшылығымен көптеген 
студенттер республикалық конкурстың жүлдегері атанды.
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Профессор Молдабеков Ж. ғылыми және педагогикалық 
жүмысқа жоғарғы кәсіптік деңгейде қарайтын, іздемпаз да 
шығармашыл, елімізде танымалы ғалым ұстаз. Оның 
мазмүнды да, тартымды дәрісін Алматыдағы көптеген оқу 
орындарының студенттері тыңдап келеді. Варшава 
университетінде (1998), Анкара қаласындағы ҚазМУ 
филиалында (1997) арнайы дәріс оқыды.

Профессор Молдабеков Ж. кезінде түрлі қоғамдық 
жүмыстарға белсенді араласты. Жоғарғы аттестациялық 
комитетте эксперт кеңесінің ғылыми хатшысы, докторлық 
диссертациялық кеңестің төрағасы, оның ғылыми хатшысы 
қызметін атқарды. Екі диссертациялық кеңестің, ЖАК 
жанындағы Үйымдастыру орталығьгаың, газет-журналдар 
алқасының мүшесі.

Профессор Ж. Молдабековтың басшылығымен 3 
кандидаттық диссертация қорғалды. Төрт аспирантка, үш 
ізденушіге, бір докторлық жүмысқа ғылыми жетекшілік 
жүргізеді.

Екі академияның Әлеуметтік ғьшымдар Академиясы 
мен Акмеологиялық ғылымдардың халықаралык
Академиясының академигі.

Үш көрікті балалардың әкесі. Сүйікті балалары - 
Әйгерім, экономист, аспирант, үлы -  Бақытжан, заңгер, кіші 
қызы -  Айнель, мектепте оқиды. Сүйкімді немерелері -  
Ескендір, Шыңғыс ата көңілінің демеушілері. Өмірге де, 
өзіне де сенімі мол ғалым-үстаздың бергенінен берері әлі де 
мол. Тағдыр ілтипатты іске асыруға жазсын.



Жахан Жанболович Молдабеков родился 6 ноября 1943 
года в ауле Костура Байдибекского района Южно- 
Казахстанской области.

1957 г. -  вышла первая статья в республиканской газете 
«Казакстан пионері»

1960 г. -  окончания средней школы им. Сталина
1961 г. издание первого рассказа «Тан шапагаты» в 

газете «Туркестан»
1962-1970 гг. -  студент философского факультета 

Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова

1964-1967 гг. -  служба в рядах ВВС СССР
1969 -  первая студенческая научная публикация на тему: 

«Философский аспект взаимодействия молекулярного и 
клеточного уровней живых систем».

1970-1973 гг. -  аспирант кафедры диалектического 
материализма философского факультета МГУ

1969 -  1971 гг. -  преподаватель высшего театрального 
училище им. Щепкина при Малом театре СССР

1969 -  1972 гг. -  регулярное участие в выездной сессии 
всесоюзной школы молодых ученых по биологии 
академика А.Н. Белозерского (г. Пущино на Оке).

1972 г -  участие на 1У международном конгрессе по 
истории, методологии и логике философии (Бухарест, 
Румыния)

1973 г. -  защита кандидатской диссертации на 
философском факультете МГУ на тему: “Метологические 
основы исследования взаимодействия живых систем”

1973 1985 гг. старший преподаватель, доцент кафедры
философии гуманитарных факультетов Казахского 
государственного университета.

Основные даты жизни и деятельности доктора
философских наук, профессора Ж .Ж .М олдабекова
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1976 1978 гг. -  Председатель совета молодых ученых 
КазГУ, член республиканского СМУ

1977 г -  повышение квалификации в ИПК при Киевском 
государственном университете.

1983 1990 гг. -  нештатный лектор ЦК КПК, член
молодежной секции республиканской организации 
общества «Знание», научный консультант 
методологического семинара биологического, химического, 
математического факультетов КазГУ.

1985 - 1989 гг. -  заведующий кафедрой философии и 
научного коммунизма АЗВИ.

1989 г. -  повышение квалификации в ИПК при МГУ
1989 -  1991 гг. -  СНС кафедры философии и научного 

коммунизма АЗВИ.
-Участие на всесоюзных, международных конференциях 

(гг. Москва, Киев, Полтава, Одесса, Минск, 
Ворошиловград, Алматы и т.п.).

1991 г. -  соавтор первого учебника в республике по 
философии.

1992 г. издание первой монографии по проблемам 
идеологии в республике: Приоритет идеологии; переход к 
субъективно-сознательному. -Алматы, 1992

-Защита докторской диссертации в Институте 
философии НАН РК на тему: “Идеологический процесс как 
предмет социально-философского исследования”

1994 г. -  присвоение звание профессора.
1995 - 1997 гг. -  декан подготовительного факультета, 

факультета философии и политологии КазГУ, ученый 
секретарь экспертного совета ВАК РК.

1996 1997 гг. Руководитель исследовательской группы 
по гранту Фонда науки Министерства науки и образования 
РК: «Духовное согласие в Казахстане: концептуальный и 
социально-психологический анализ».
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1997 -  2000 гг -  председатель диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций.

1997 г. чтение лекции в филиале КазГУ в г. Анкаре 
(Турция) первое стихотворение в газете «Егемен 
Казахстан».

1998 г. -  чтение лекции перед студентами и 
преподавателями Института политологии, перед 
слушателями высшей школы при Варшавском 
университете (Польша).

1998 г. -  профессор кафедры истории казахской и заруб
ежной философии КазНУ

1998 г. -  соавтор первого учебника в республике по 
политологии издание первой книги по проблемам 
казахтану: “Қазақ осы мың өліп, мың тірілген”

2000-2003 гг -  ученый секретарь диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций; издание первого 
сборника стихов и лирической пьесы “Ғашықгіын — 
асықтым, ғашықтықтан — тасыппын”, победитель 
университетского тура “За лучшие стихи”

2003 г. -  издание учебного пособия “Қазақтану”, 
сборник стихов “Мен де бір қазақпын” .

Зампредседателя рабочей группы по подготовке и 
изданию духовного наследия казахского народа при ИФП 
НАН РК. ’



Молдабеков Жахан Жанболович родился 6 ноября 1943 
года в ауле Костура, Байдибекского района Южно- 
Казахстанской области. Жахан - девятый по счету сын у 
родителей -  Молдабека и Борангул. Живым остался только 
старший брат Ускен. В 1957 г. умер отец и 14 летний 
юноша становится кормильцем семьи -  матери Борангул и 
младшей сестры Жаксыгул.

После окончания средней школы с отличием в 1960 г. 
юноша по комсомольской путевке работает два года 
чабаном. За доблестный труд Ж. Молдабеков дважды 
поощряется райкомом партии ценными подарками, а в 18 
лет был принят в кандидаты в члены КПСС. 14 летний 
юноша, увидев в республиканской газете «Казахстан 
пионері» первую свою статью, намеревается стать 
журналистом. Чабан Молдабеков -  нештатный 
корреспондент районной газеты «Алгабас» и уже автор 
нескольких статьей и рассказа. Поступление в 1962 на 
философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова было 
не только не передаваемым чувством радости юноши, но и 
событием в районе. Трудовая закалка, твердый характер и 
занятие спортом позволили ему осилить трудность учебы 
в МГУ. Однажды ему студенту 3 курса оказывается 
доверие поднять флаг МГУ второй сборной команды на 
межвузовском соревновании по борьбе г. Москвы. В 
период в 1964-1967 гг. служил в рядах ВС СССР. 
Целеустремленный студент на 1У курсе было 
рекомендовано во всесоюзную школу биологов акад. А.Н. 
Белозерского и по результатам ее была написана статья 
«Философский аспект взаимодействия молекулярного и 
клеточного уровней живой системы». Автор статьи стал 
победителем научно-студенческой конференции, а работа

Очерк о жизни и творчестве доктора философских
наук, профессора Ж .Ж . М олдабекова
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была опубликована в сборнике аспирантов философского 
факультета МГУ В 1970 г. под руководством проф. 
Арчилья Якимовича Ильина блестяще защитил дипломную 
работу. Кафедра диалектического материализма 
выпускника факультета Молдабекова Ж.Ж. сразу 
рекомендует в аспирантуру МГУ.

Научно-исследовательской деятельностью аспиранта 
Молдабекова Ж. руководил виднейший философ, 
профессор, академик Иван Тимофеевич Фролов. 1970-1972 
гг.- один из активных организаторов общественно
студенческого движения «Жас тулпар». За активную 
научную и общественную работу он как молодой ученый 
был включен в состав научной делегации СССР, которая 
под руководством акад. Б.М. Кедрова участвовала в работе 
1У международного конгресса по истории, методологии и 
логике науки (Румыния, Бухарест, 1972 г.). В 1973 г. в срок 
защищает кандидатскую диссертацию на тему: 
«Методологические основы исследования взаимодействия 
живых систем».

Преподавательская деятельность Ж.Ж.Молдабекова 
начинается в высшем театральном училище им. Щепкина 
при MX АТЕ СССР (1969-1971), затем продолжается в 
должности ст. преподавателя и доцента философско- 
экономического факультета КазГУ (1973-1985).

1975-1977 гг. является председателем совета молодых 
ученых КазГУ Он разработал и читал новые спецкурсы на 
факультете, слушателям вечернего университета марксизма 
- ленинизма и ИПК при КазГУ. С середины 70-х годов он 
вплотную занимается проблемой идеологии государства и 
общества, разрабатывает методологию исследования 
социально - философского аспекта идеологического 
процесса. Это была первая попытка в республике 
осмыслить закономерность развития идеологической 
деятельности в условиях переходного периода общества.
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Интересы поиска стимулируют творческую связь с
учеными гг. Москвы, Киева, Минска. 1980 1990 гг. -
нештатный лектор ЦК КПК.

С 1985 по 1989 гг. заведует кафедрой философии и 
научного коммунизма АЗВИ. В 1992 г. защитил 
докторскую диссертацию на острую тему: 
«Идеологический процесс как предмет социально
философского исследования». Звание профессора ему 
было присвоено в 1994 г.

С 1995 по 1997 гг. работает деканом подготовительного 
факультета и факультета философии и политологии КазГУ. 
В настоящее время работает профессором кафедры 
истории философии и культурологии.

Кроме десятков популярных статьей, опубликованных в 
различных республиканских и областных газетах, проф. 
Молдабеков Ж.Ж. является автором больше 200 научных 
трудов. Среди них монографии: Приоритет идеологии; 
переход к субъективно - сознательному. Алматы, 1992,
«Қазақ осы мың өліп, мың тірілген». - Алматы, 1998, 
Государственность Казахстана: эволюция становления. - 
Алматы,2001, Kasachtan. Historia -  pojitika. -  Warszawa, 
2000.-С. 127-138; учебники ( в соавторстве): Философия. - 
Алматы, 1991, Политология.-Алматы,1998, Этнопедагогика. 
Алматы,2003 (в соавторстве ), Профессиональная этика. 
Алматы, 2003 (в соавторстве); учебные пособия (в 
соавторстве): Философия жэне мэдениеттану,- Алматы, 
1999, Шыгыс философиясы.-Алматы,2001; түсіндірме 
сөздік(в соавторстве)/Русско-казахский терминологический 
словарь. Философия и политология.- АлматьпРауан, 2000, 
Психология и педагогика. -  Алматы: Мектеп, 2002.

С приобретением независимости республики мировоз
зренческий гуманизм и гуманистические ценности 
казахского народа оказались в фокусе внимания научного 
изыскания профессора Молдабекова Ж. Им впервые в
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республике разработан спецкурс «Казактану» и читается на 
двух языках студентам, магистрантам, аспирантам 
факультета. На эту тему изданы учебное пособие 
«Казахтану», сборник поэзии «Мен де бір қазақпын» и 
множество статьей. 1996-1997 гг. руководил 
исследовательской работой творческого коллектива по 
теме: «Духовное согласие в Казахстане: концептуальный и 
социально-психологический анализ».
Проф. Молдабеков Ж.Ж. внес заметный вклад в разработке 
методологической основы воспитания и улучшении учебно
методической базы гуманитарного образования в высшей 
школе Казахстана. Им разработаны концепции (в 
соавторстве): Концепция воспитания КазНУ им.аль-Фараби. 
-Алматы, 2001, Адамтану // Білім. Образование - 2001. 
№1.- С.3-5, совместно с учеными Академии образования -  
«Проблемы инновационно-воспитательной деятельности в 
системе школьного образования» (2000-2002 гг), участвовал 
в подготовке проекта концепции «Самопознание». Им 
изданы типовые программы на казахском и русском языках 
по философии (1999), по политологии (в соавторстве, 1998), 
по Западной философии XX века (в соавторстве, 2001), по 
истории античной философии, 2002-2003, (на каз. и 
русс.яз.), по философии эпохи Возрождения. -Алматы, 2002 
(на каз. языке), философии древнего Востока (на каз. 
языке).

Его содержательные лекции слушают студенческая 
молодежь ряда вузов г. Алматы. Он выступил перед 
студентами и специалистами Варшавского университета 
(Польша, 1998) и негосударственной высшей школы 
Анкары (Турция, 1997).

Ученый педагог увлекается поэзией. Его стихи 
печатались в республиканских газетах и журналах. Он стал 
победителем университетского тура. Ему принадлежит
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поэтические сборники: "Ғашықпын - асықтым,
ғашықтықтан - тасыппын", "Менде бір қазақпын"

На всех этапах своей жизни он активно участвовал в 
общественней работе. Последние годы работал Ученым 
секретарем экспертного совета ВАК РК, председателем 
диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций, ученым секретарем диссертационного совета, 
был членом редколлегии журнала «Улт таглымы», газеты 
«Дауа». Является членом диссертационных советов и 
координационного совета при ВАК РК. Под его 
руководством защищены 3 кандидатские диссертации. 
Осуществляет руководство научными изысканиями 
аспирантов, соискателей и докторанта.

Проф. Молдабеков Ж.Ж является академиком Академии 
социальных наук и международной академии 
Акмеологических наук.

Отец трех любимых детей. Старшая дочь -  Айгерим, 
закончила аспирантуру по экономике и бизнесу, сын 
Бахытжан -  работает юристом, младшая -  Айнель, 
школьница. Его жизненный тонус поддерживают смелые и 
чуткие поступки внуков -  Ескендир, Шынгыс.

Проф. Молдабеков Ж.Ж. полон энергии, энтузиазма и 
оптимизма в жизни, труде и творчестве.



Еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші 
Хронологический указатель трудов

1957

1. Екі күндік саяхат //Қазақстан пионері.-1957.-26
маусым

1969

2. Философский аспект взаимодействия молекулярного и 
клеточного уровней в живой системе //Проблемы 
философии и социологии. Выпуск 1. - М.: МГУ, 1969.- 
С.119-126

1971

3. Ф. Энгельс и актуальные проблемы современной науки 
//Вестник МГУ, философия. М.,1971.- №2.- С.66-70 / 
Соавт. :Н.Саблина

1972

4. Некоторые методологические вопросы системного
подхода //Пути совершенствования управления в свете 
решений XXIV съезда КПСС. Секция: 
твортеоретические проблемы управления.-
Красноярск, 1972.-С.43-46

5. О возрастании познавательной функции системного 
подхода в биологии //Проблемы диалектического 
материализма. Выпуск 11.-М.:МГУ,1972.-С.54-61
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1973

6. Методологические основы исследования взаимо
действия живых систем. Автореф. дис. на соиск. 
учен, степени канд. филос. наук. -М.:МГУ, 1973.-
21 с.

7. Особенности противоречивых взаимоотношений в 
живой системе. //Проблемы диалектического 
материализм .-М.:Изд-во Моек, ун-та,1973.- Вып. 3.- С. 
241-251

1974

8. К вопросу преподавания диалектико-материалистичес
кой философии //Материалы 4 учеб .- метод, конф. 
проф. препод. состава КазНУ .- Алма-Ата: КазГУ, 1974.- 
С. 102-104

9. Методологические вопросы понятия структуры в 
биологическом познании //Филос. науки (КазГУ).- 
Алматы,1974.-Вып.5.-С.37-43

10. О методологическом обосновании специфичности 
биологических структур // Материалы науч. конф. 
молодых ученых, посвящ.40-летию Казах, гос. ун-та: 
Тезисы докл..-Алма-Ата. 1974.-С.27-30

11. О философско социологических аспектах НТР 
//М арксистско-ленинская философия и НТР. —Алма- 
Ата: Наука, 1974.-С.43-47
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1975

12. Қос құрлықты жалғастырған //Лениншіл жас.-1975.-19 
август.-Кітапқа сын:Азия мен Африка жазушыларының 
конференциясы қарсаңында (Методикалық хат).-
Алматы,1973.-8 б.

13. Малшьшар саясатының астары және шын мәні //Соц. 
Қазақстан.-1975.-1 июль

14. К вопросу о соотношении диалектического и научного 
методов //Наследники Материалы городской конф. 
молодых ученых г. Алма-Ата, посвящ. 30-летию Победы 
над фашистскими захватчиками в ВОВ.- Алма -Ата, 
1975. С.54-56

15. Методологические аспекты познания биоструктур 
//Философские науки. Вып. 1У.-Алма-Ата, 1975.- С.52-
6 9

16. Методологические проблемы взаимодействия 
общества и природы //Человек, его социальная и 
природная среда. - Материалы респ. науч.-теорет. 
конф.,25-26 марта 1974 г..-Алма-Ата,1975.-С.96-105

17. Рецензия //Вопр. философии.-1975.-№2.-С.166-168.- 
Соавт.: А.Х.Касымжанов, Абсаттаров Р.Б..- Рец. на кн.: 
Шинкару В.И. Теория познания, логика и диалектика 
И.Канта.-Киев.наук.дума, 1974.-335 с

1976

18. Адам және табиғат.-Алматы, 1976.-47 б.
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19. Новые идеи, предложения //Учитель Казахстана.-1976.- 
6 мая -Рец. на кн.: Кудайкулов М.А. Совершенствован
ие учебного процесса и профессиональная подготовка 
учителя.-Алма-Ата:Мектеп,1975

20. О проблеме саморегуляции живых систем 
//Философские науки. (КазГУ).- Алматы, 1976.-Вып.8,- 
С. 156-167 /Соавт.:В.У Чепелев

21. Об усилении творческого подхода к преподаванию 
марксистско-ленинской философии //Актуальные 
вопросы методики преподавания общественных наук: 
Алма-Ата, 1976,- С.32-35

22. Позитивизм //Қазақ совет энциклопедиясы,-
Алматы, 1976.-Т.9.-267 б.

1977

23. Үлттық мәдениет өресі //М әдениет және тұрмыс. — 
1977 -№9.-10-12 б.

24. О методологических предпосылках проникновения 
математического метода в биологию //Вопросы 
биологии и экологии (КазГУ).- Алма - Ата. 1977. 
Вып.1,- С.9-20 /Соавт.:В.А.Мейдер

1978

25. Сартр (Sartre) Жан Поль //Қазақ Совет 
энциклопедиясы. -Алма-Ата,!978.-Т. 10.-С. 134
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1979

26. Сын мен өзара сын-тәрбие қүралы //Соц.Қазақстан.- 
1979.-18 июль

27. Критика и самокритика как принцип воспитания 
//М атериалы респ. науч.-метод, конф. "Актуальные 
вопросы комплексного подхода к организации 
коммунистического воспитания студентов высших и 
учащихся средних специальных учебных заведений" .- 
Алма-Ата, 1979,- Ч. 1. С.114-118

28. Формирование активной жизненной позиции 
студента — комплексная проблема воспитания. 
//М атериалы IX учебно - методической конференции 
КазГУ: Тезис 14 - 16 февраля .-Алматы, 1979.- С.35-36

1980

29. Коғамдык гылымдар және идеологиялық күрес. — 
Алматы: Білім,1980.-23 б.

30. Образ жизни как условие и средство воспитания 
человека //Социалистический образ жизни и общие 
проблемы коммунистического воспитания: Материалы 
Всесоюзной науч.-теорет. конф.-М.,1980.-С.22-24

31. Сближение и взаимообогащение культур советских 
народов. —Алма-Ата.-1980.-20 с.

1981

32. Коллективизм как фактор активизации творческой 
деятельности студентов //Морально-психологический 
климат в коллективе. -Алма-Ата, 1981.-С.37-39
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33. Критика основных направлений мелкобуржуазной 
идеологии //Критика буржуазной идеологии, 
реформизма и ревизионизма. -Алма-Ата, 1981.- С.72-79

1982

34. Антикоммунизм иделогиясының дагдарысы,- 
Алматы: Казахстан, 1982. 64 б.

35. Мәдениет өрісі //Қазақстан әйелдері.-1982.-№ 12.-126.

36. О духовно-нравственных запросах студенчества 
//Актуальные проблемы нравственного воспитания 
студентов молод, в свете решения 26 съезда КПСС.- 
Алма-Ата, 1982.-С. 34-36

37 Об основаниях усиления роли маркситско-ленинской 
теории //Мат. межвуз. н. Теорет. конф. ученых г. Алма- 
АтыгРешен. XXVI с. КПСС -  крупный вклад.- Алма- 
Ата, 1982,- С.60-63

1983

38. Марксизм об идеологических формах методического
процесса //Материалы научно практической
конференции КазГУ -А лм а Ата, 1983.-С.27-29

1984

39. Жастардың әлеуметтік белсенділігі.-Алма-Ата:
Білім, 1984.-42 бет.
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40. Серпіліс көзі "Сіз Саяси сауаттылықты қалай 
түсінесіз?"атты пікірталасты қортындалау //Лениншіл 
жас.-1984.-28 январь

41. Проблемность -  значит действенность обучения // 
Материалы учебно-методической конференции 
профессорско-преподавательского состава КазГУ.-
Алма-Ата,1984,- С. 16-18

1985

42. Мировоззрение как индивидуальная основа и 
духовный фактор воспитания //Научное мировоззрение 
и коммунистическое воспитание .-М.,1985.-С.100

43. Социальная направленность учебы -  важный фактор 
формирования образа жизни студенчества //Материалы 
учебно-методической конференции КазГУ -Алма-Ата, 
1985.-С.27-29

1986

44. Қоғамдық гылымның ролі //Соц.Қазақстан.-1986.-19 
июнь

1987

45. Адам факторы. -Алматы:Білім, 1987.-32 б.

46. Көшпелі программамен оқыту //Қазақ мектебі.-1987- 
№8.-46-49 б./А.Маженовамен бірге
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47. Марксизм- ленинизмді оқытудағы үйлесімділік 
проблемасы. Алма-Ата, 1987.-75 б./Б.Бихондиев, 
С.Құнанбаевпен бірге

1988

48. Жаңа программа ерекшеліктері //Қазақстан мектебі.- 
1988.-№11.-44-46 б.

49. Об интеллектуальном и социальном потенциале 
педагога. Творчество и педагогика //Материалы 
всесоюзной научно-практической конференции. Часть
2.-М.Д988.-С. 162-165

1989

50. Идеология обновления и новые ориентиры обучения 
//Использование материалы Всесоюзной конференции 
КПСС в преподавании общественных наук,- Алма- 
Ата,1989,-С.49-51

51. Идеологические ориентиры перестройки //Материалы 
круглых столов Всесоюзной научно-практической 
конференции «Диалектика. Перестройка. Человек.» .- 
Минск, 1989,-С. 18-21

52. Новые ориентиры в обучении //Концепция образован
ия: историко-философские аспекты .- Алма-Ата, 1989.- 
С .13-19

53. Нужен региональный подход:(К обсуждению проекта 
респ. комплекс, программы "Экология" на 1989-1990 гг. 
на тринадцатую пятилетку)// Казахст. правда.-1989.-28 
июля
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54. Совершенствование советской избирательной системы 
на этапах перестройки - Алма-Ата, 1989,- 21 с. /Соавт.;
Э.Досымбеков

55. Человеческие измерения работы методологического 
семинара //Гуманитаризация и гуманизация 
профессионала. -Ворошиловград, 1989.-С.19-22

1990

56. Даму бағыттары //Соц.Қазақстан.-1990.-30 мамыр

57 Жарық қүбылыстары //Қазақстан мектебі.-1990.-№11.- 
30-40 б.

58. Сын белсенділігінің көрсеткіші //Кдзақстан 
коммунист-1990.-№1 .-18-21 б.

59. Іркілістен - ілгерілеуге //Соц.Қазақстан.-1990.-2 
қыркүйек

60. Идеология хозяина: от застоя к обновлению. 
//Крестьянин хозяин: возможен ли? .-Целиноград, 1990.- 
С.259-261

61. О развитии национальных культур//Социалистичес
кая культура: социальное и национальное .-Алма- А та ,
1990.-С.112-115

62. Почувствовать и постигнуть //Казахстанская 
правда.-1990.-4 августь

63. Своя позиция //Казахстанская правда.-1990.-7 июнь
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1991

64. Бабаларымыздың бас календарі //Қазақстан мектебі.-
1991.-№2.-50-51 б.

65. Шығыстану институты керек //Егемен Қазақстан.- 
1991 ,-22маусым/Д.Ысқақов,Б.Темірғалиев, Б.Әміреев- 
термен бірге

66. Іс-қимыл бірлігі жолында //Егемен Кдзақстан,- 
1991.-22 тамыз

67. Идеология суверенитета //Суверенитет Казахстана 
проблемы теории и практики.-Алма-Ата, 1991.-С.72-74

68. К общенародному государству //Партийная жизнь 
Казахстана 1991 .-№ 11 .-С.78-84

69. Роль идеологического работника в перестройке: подход 
и позиция //Перспективы развития советского общества. 
-Алма-Ата, 1991.- С. 180-182

1992

70. Алғашқы астрономиялық түсінік қашан қалыптастыр- 
ылганы дүрыс //Информатика-физика-математика.-1992. 
№4.-36-37 б.

71. Қазақстан өркениетті дүниеге калай бара 
алады?//Ақиқат,-1992.-№10.-18-25 б.

72. Республикамыздағы ақша саясатының бағдары 
//Ақиқат.-1992.-№ 12.-24-26 б.
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73. Тәуелсіздік идеологиясы //Ақиқат.-1992.-№ б.-3-7 бет.

74. Альтернатив культуры: от самостоятельности к 
содействию //Восток-Запад: диалог культур. -Алма- 
Ата. 1992. С. 146-149

75. В интересах всех казахстанцев //Советы Казахстана. -
1992.-29 августь

76. Двойственная природа идеологии и ее восприятие. 
//Известия АН РК. Сер. обществ. наук.-1992.- №3.-С.23-
29

77. Жизненность позиции -  приоритеты личности и 
общества //Проблема человеческой субъективности .- 
Алма-Ата, 1992.-С. 81 -84

78. Идеологические видение проблемы истины и ценности 
//Истинные ценности на рубеже ХХ-ХХ1 веков. -  
М.,1992.- С.62-65

79. Идеологический процесс как предмет социально
философского исследования. -Алма-Ата, 1992.- 43 с.

80. Нереализованная цель и нерализованная возможность 
ИТ уманизация духовной сферы общества и 
совершенствование системы обазования. Секция 111. - 
Алма-Ата, 1992. С.20-22

1993

81. Адам кұпиясы мен қабілеті. //Ақиқат.-1993.-№3.-21-26
б.
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82. Адам құқы алға шықты //Х алық кеңесі.-1993.-10 
маусым

83. Бізге көбею керек //Х алы қ кеңесі.-1993.-9 июнь

84. Жаңару идеясы — тәуелсіздік идеясы //Ақиқат.-1993.- 
№12.-7-3-9 б.

85. Қазақтану жоне философия //Егемен Қазақстан.-
1993.-20 февр.

86. Өмірдің ажары мен апаты (Сұхбат)//Ақикдт.-1993,- 
№4.-42-46 б.

87 Тәуелсіздік тірегі неде? //Ақиқат.-1993.-№2.-76-79 б.

88. Үлттық философияның үлағатты //Ж ас алаш.-1993.-8
сәуір

89. Үлыны ұлы тутса құт болады //Ж ас алаш.- 1993.-10
май

90. Философия және казақ тану //Егемен Қазақстан.-1993.- 
20 ақпан

91. Дефицит коллективной мудрости //Мысль.-1993.-№ 
3.- С.33-37

92. Колесо космоса — колеса жизни //О гни Алатау.- 
1993.-15 декабря

93. Огонь на поражение чреват для всякой идеологии / /  
Казахстанская правда,-1993.-9 декабря
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94. Основные идеи новой идеологии //О бразы  
политологии как науки и учебной дисциплины .- 
Алма-Ата, 1993.-С.9-12

1994

95. Ертедегі Греция жэне Рим; күлдық қоғам 
философиясы. -Алматы: АЗВИ, 1994.- 37 б.

96. Жаңғыру иделогиясы: бастаулар мен багыттар //Халық 
кеңесі.-1994.-13 қаңтар

97. Иделогия кімге қызмет етеді?//Ақиқат.-1994.-№6.-22-25
б.

98. Қазақтанудың негіздері мен деңгейлері //Ақиқат.-1994.- 
№4.-9-13 б.

99. Кдзақтың философиялық көзкдрастары Методикалық 
құрал.-Алматы:АЗВИ, 1994.- 32 бет.

100. Мәңгі жасайтын тұлға //К дзақ  мектебі.- 1994.-№б.-
72-76 б.

101. М ұң мен меже //Парасат.-1994.-№ б.- 1-2 б.

102. Үлттық философиядан күтеріміз не? //Ақикат.- 
1994 .-№4.-34-39 б.

103. Аль-Фараби и утверждение гуманизма //аль- 
Фараби и духовное наследие.- Алматы, 1994.- С. 112- 
114

104. Идеология приватизации и предпринимательства 
//М ы сль.- 1994.-№ 4,-  С .37-41
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105. Идеология и политика //К образу политологии как 
науки и учебной дисциплины: Материалы межвуз. 
Семинара. 18 мая 1993 г.-Алматы,1994.-С.11-16

106. Методическая разработка для пропаганды работы
Н. Назарбаева "Идейная консолидация общества — 
условие прогресса Казахстана" //Отдел внутренней 
политики аппарата Президента и кабинета 
Министров РК Алма-Ата, 1994 - 8 с.
/Соавт. :М.Хасанов

1995

107 Абай және адамтану //Абайдың дүниетанымы 
ж эне философиясы,- Алматы: Ғылым,1995. 156 б.

108. "Дана болмасыц да үқсап бак" //Ақиқат.-1995.-№7.- 
64-65 бет

109. Даналық //Абай. Энциклопедиясы.-Алматы, 1985 
198-199 б.

110. Зердеделік үлгілері мен үйретері //Ізденіс. 
Гуманитарлық ғылымдар сер..-1995 .-№2.-122-124 б 
Кітапқа сын: Нысанбаев Ә. , Әбіжанов Т. Ойлау 
тарихының белестері.-АлматьгҒылым, 1994.-173 б.

111. Қазақ философиясына қосылған үлес //Егемен 
Қазақстан. 1995.-27 май

112. Қазақтанудың келелі мәселелері және тәрбие 
//Этнопедагогика және этнопсихология,- Алматы; 
ҚазМУ, 1995.-37-39 б.
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113. Қайнаған тіршіліктің ортасында //Егемен 
Қазақстан.-1995.-20қаңтар. Кітапқасын.: Мемлекеттік 
иделогияның мәселелері.-Алматы: Атамұра, 1994.-160 б.
/Р.Әбсаттаровпен бірге

114. Қоғамтану: әлеуметтік мүдце мен
шығармашылық ізденіс //Қазақстан жоғарғы 
мектебі.-1995.-№ 1. 51-54 б.

115. Өнердің ұлы өнегесі//Егемен Қазақстан, 1995.-20
қаңтар

116. Сана сузгісінен өткізсек //Халық кеңесі.-1995.-25 
қазан . Кітапқа сын : Әбсаттаров Р. Үлттық процестер: 
ерекшеліктері мен проблемалары.-Алматы:Ғылым,1995 /
Ж.Әлмашүлымен бірге

117. Тапшылықтың бишаралары мен боздақгары. 
//Х алы қ кеңесі.-1995.- 5 қаңтар

118. "Восток-Запад"- Диалог культур: (Отзыв на сборник 
"Восток-Запод":Диалог культур, доклады и выступления 
II Междунар. симпозиума от 24-26 окт. 1995 г. І-ІІ 
части)// Вестн.КазГУ. Сер.филос.-1997.- №4.-С.85-89 /
Соавт.: Л .Н. Акбаева

1996

119. Атамүраның тартымдылығы мен тағлымы
ж айлы  толғаныс //Этнопсихология жэне 
этнопедагогика (тәлім-тәрбие). II жинақ
Апмагы,1996,- 137-138 6.
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120. Бағасы құнды ерен сөз: (Қанатты сөздер) //Қазақ 
әдебиеті.-1996.-16 көкек

121. Жамбылдың жыры жүректе //К дзақ мектебі.- 
1996.-№2.-3-7 бет.

122. Жыр алыбының патриоттық түлғасы :Жамбылдың 
150 жылдығына орай // Заң газеті.-1996.-24 шілде

123. Заңғар //Егемен Қазақстан.-1996.-18 қаңтар

124. Дастан ата //Ақиқат.-1996.-№5.-64-65 б.

125. Үғынуға лайық үлағат //Жас алаш.-1996.-28 ақпан

126. Перспективы развития интеграции //Мысль.-1996.- 
№5. -С.2-6 /Соавт.гМолдабекова А.

127. Философия релегии и проблемы ее реализации 
//Восток -  Запад диалог культур : Материалы 
международного симпозиума. 24-26 октя.-1996 г..-Часть 
1 ..-Алматы, 1996.-С. 194-197

1997

128. Асқан тәлімгер, үлағатты ойшыл:Мүхамед Хайдар 
Дулатидың (1449-1551) тәлім -  тәрбиелік идеялары 
туралы //Алматы ақшамы,-1997.-28 шілде/Қ.Жарықбаев- 
пен оірге

129. Вгеменді елдің философиясы //Тәуелсіз елдің 
ғылыми жетістіктері - Алматы: Ғылым, 1997.-65-73 б.
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130. Рухани тұлғалық - тарихтағы бір алып //Материалы 
междун. научно теоретической конференции, 
посвященной известному ученому историку Мухаммед 
Хайдар Дулати.-Тараз: Ғылым,1997.-182-197 с.
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8. Бекбосынова Ж. Б. Гносеологический аспект знака и 
значения в философии.-Алматы,1977

9. Тасмагамбетов И. Н. Мировоззренческие аспекты 
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