Әл-Фараби атындағы
кітапхана

Жаңашыл ғалым – жаны жайсаң қаламгер
Совет-Хан Ғаббасовтың 80 жасқа
толуына орай

Кітапхана қорының
топтамасы

Совет-Хан Ғаббасов, Жазушы, медицина және педагогика ғылымдарының докторы, КСРО
денсаулық сақтау ісінің үздігі, профессор, Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, ШҚО, Зайсан
ауданының құрметті азаматы, Махамбет атындағы сыйлықтың лауреаты, Халықаралық
Нострадамус атындағы академияның толық мүшесі – Академик.
Совет-Хан Ғаббасов
1939 жылы 12 ақпанда Шығыс Қазақстан облысының Зайсан
ауданындағы Сұңқар ауылында дүниеге келген. 1957 жылы мектеп бітірісімен, екі жылдай
жылқышы болып еңбек етті. 1965 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтының емдеу
факультетін, кейіннен Мәскеу қаласындағы М.Горький атындағы Әдебиет институтының
жанындағы жоғарғы курсты аяқтаған. Қазақ КСР Денсаулық министрлігіне қарасты Қазақтың
экспериментальді және клиникалық ғылыми зерттеу хирургиялық институтында ғылыми
қызметкер, Алматы қалалық емханаларында дәрігер-хирург, ординатор-хирург болып қызмет
еткен. Медицина ғылымының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы. Қазақстан
Жазушылар одағы жанындағы «Мектеп» кеңесін басқара жүріп, Ы.Алтынсарин атындағы
педагогика ғылыми зертеу институтының кеңесшісі, республикадағы «Қазақстан» және «Достық»
қоғамдарының Президиум мүшесі, «Мектепке дейінгі тәрбие» ғылыми зерттеу институтының
директоры болып қызмет еткен. «КСРО денсаулық сақтау үздігі» белгісімен марапатталған.

Профессор Совет-Хан Ғаббасовтың ғылыми дипломдары және марапатталған куәліктері

1964 жылы Тың штабының бастығы ретінде «Тың
игеру» медалімен марапатталған Совет-Ханды
доц.Тұрар К, студенттер Мейментай, Ерсайын
жиналыстан соң құттықтап медалді омырауына
қадап жатыр.

Атырауда, әкім Р.Чердабаев, президент
Н.Назарбаев, проф.С.Ғаббасов – 1996 ж.

Ғаббасов, С. Советхан. Ана жүрегі [Текст] :
повестер / С. Советхан. Ғаббасов. - Алматы :
Жазушы, 1974. - 215 б.

Бұл кітап жас жазушы Советхан
Ғаббасовтың екінші кітабы. Кітапқа автордың
«Ана жүрегі», «Нәзік сезім» атты повестері
еніп отыр.

Ғаббасов, С. Советхан. Өскен ұя [Текст] :
әңгімелер мен очерктер / С. Советхан. Ғаббасов. Алматы : Жалын, 1976. - 168 б.

Дәрігер жазушының осы кітапқа енген очерктерін
оқи отырып, қазақ елінің өскелең мәдениеті мен
денсаулық сақтау саласындағы қол жеткен ерен
табыстары жайында қыруар мағлұматтар аласыздар.

Ғаббасов, С. Советхан. Серпер [Текст] : роман /
С. Советхан. Ғаббасов. - Алматы : Жазушы, 1979. 236 б.
Советхан Ғаббасов «Серпер» романы –
жазушының күрделі жанрдағы тұңғыш шығармасы.
Мұнда дәрігер-азамат Асан Найманбаевтың орта
мектепті бітіргеннен айтулы ғалым болғанға дейінгі
өмірі қамтылған. Романның басты геройының
жаңалық табудағы ылди-өрлі, табанды күрес жолы
нанымды суреттелеген. Дәрігерлер ортасының өзіне
тән ерекшеліктері, тартысты оқиғалар оқушы назарын
аударады.

Габбасов, С. Советхан. Порыв [Текст] : повести /
пер. с каз. Ю. Грачевского. - М. : Сов. писатель, 1982.
- 280 с.
В сборник «Порыв» вошли три повести. Первая
из них, «Материнское сердце», рассказывает о жизни
в далеком казахском ауле в годы Великой
Отечественной войны,
о становлении характера
молодого человека.
Автор с большой убедительностью говорит о
гуманизме советских людей, о моральном облике
врача и его преданности профессиональному долгу.

Ғаббасов, С. Советхан. Кәусар [Текст] : роман / С.
Советхан. Ғаббасов. - Алматы : Жазушы, 1985. - 352 б.

Жазушы «Кәусар» атты ғылыми-фантастикалық
романында адамзаттың өмрі мен тұрмысын
биологиялық жолмен түбірімен жақсарту мәселесі
тартымды әңгімеленеді.

Ғаббасов, С. Советхан. Мейірім [Текст] : повестер мен
әңгімелер / С. Советхан. Ғаббасов. - Алматы : Жазушы,
1989. - 332,[1] б.
Кітапқа «Нәзік сезім», «Ана жүрегі» повестері мен
бірнеше әңгімелері енді. Шығарманың басты кейіпкері –
студент, дәрігер, мұғалім сияқты бүгінгі интеллегенция
өкілдері. Автор әйел – ана, әйел еңбеккер бейнесін ерекше
жүрек жылуымен суреттейді. Олар ел басына күн туған
соғыс уақытының, соғыстан кейінгі қиын-қыстау
жылдардың ауыртпалығын мойымай көтерген қазақтың
қарапайым әйелдері. Жамал апай, Фатима, Сәруар, Кәмеш
және басқалар.

Ғаббасов, С. Советхан. Халық педагогикасының
негіздері [Текст] : моногр. / ҚР ҰҒА батыс бөлімі, Х.
Досмұхамедов атын. Атырау ун-ті. - Алматы : ІәлФараби бас.I, 1995. - 209,I1I б.

Бұл монография – Ұлы Абайдың данышпандығы
мен жұмбақ сырының кілтін ұсына отырып –
кемеңгер ақынның әлемдік деңгейде өтетін 150
жылдық мерей тойына арналады.

Ғаббасов, Совет-хан. Қандауыр [Мәтін] : роман /
С. Ғаббасов. - Алматы : Өлке, 2006. - 287, [1] б.

Совет-Хан Ғаббасовтың «Қандауыр» романы
басты оқиғасы медицинаның бақ құмар шенеуніктері
мен медицинада жаңалық енгізуге ұмтылған білікті
маман арасындағы тартыстар мен кедергілерге
құрылған.
Кітап медицина мамандарына, жалпы оқырман
қауымға арналған.

Бұл еңбекте автор жалпы педагогиканың
адамзаттық сипаттарына зер сала отырып,
оны тұңғыш рет иновациялы ғылыми
негіздеуге және жүйелеуге тырысады. Оның
жаңа көзқарастағы методологиясы
мен
теориясы ұсынылады. Автор кітабының
темірқазығы
ретінде
кезінде
Білім
министрлігі қабылдаған, өзінің «Үзіліссіз
ұрпақ тәрбиесі мен оқу-ағарту жүйесінің
үлгісі» атты концепциясын бағдарға алған.
Ғаббасов, Совет-хан. Педагогика
мен психология негіздері [Текст] : оқу
құралы / С. Ғаббасов. - Алматы :
Таймас, 2008. - 445,[3] б.

Ғаббасов, Совет-Хан. Педагогика
және психология негіздері [Мәтін] :
оқу құралы / С. Ғаббасов ; әл-Фараби
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2017. - 363 б.

Ғаббасов,
Совет-Хан.
Таңдамалы
шығармалар жинағы [Мәтін] : 3 томдық / С.
Ғаббасов. - Алматы : Таймас, 2011. - ISBN 978601-264-040-3. 1-том. - 477, [3] б.

Жазушы
Совет-Хан
Ғаббасовтың
таңдамалы шығармалар жинағының 1-томына
әр жылдары жазылған «Кәусар» ғылымифантастикалық романы, «Ана жүрегі», «Нәзік
сезім» повестері мен әңгімелері еніп отыр.

Бұл кітапқа енген туындылар
кім-кімге де ой салатын, таным
деңгейін биіктетіп, тағылымтәрбиелік
із
қалдыратын
толымды
еңбек.
Кітаптың
тақырып аясы ауқымды.

Ғаббасов, Совет-Хан. Таңдамалы
шығармалар жинағы [Мәтін] : 3 томдық
/ С. Ғаббасов. - Алматы : Таймас, 2015. ISBN 978-601-264-152-3. 2-том. - 311,
[1] б.

Ғаббасов, Совет-Хан. Таңдамалы
шығармалар жинағы [Мәтін] : 3
томдық / С. Ғаббасов. - Алматы :
Таймас, 2015. - ISBN 978-601-264153-0. 3-том. - 327, [1] б.

Ғаббасов, Совет-Хан.
Ұлт тағдыры –ұрпақ
тәрбиесінде. - Алматы :
Ұлағат, 2014. - 240 б.

Академик Совет-Хан Ғаббасовтың әр жылдарда жазылған
педагогика саласындағы ғылыми мақалалары, бүгінгі адамзат
өркениетінің дамуында Табиғи ғылым мен Рухани
ғылымдарының үндессіздігінен адам тәрбиесі мен тәлімінде
орасан үлкен кемшіліктердің көріне бастағанын дәлелдеп
жазады, эсселер, жол сапар очерктері, роман-рубаяттар мен
өмірбаян деректері топтастырылған.

