
СҮЙІНШ ӘЛИЕВ  
Х А Н Г А Л И  

Ж Ү М А Ш Ү Л Ы





ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ КДЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҮЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ!

ҒЫ ЛЫ М И КІТАПХАНА

ПРОФЕССОР
СҮЙІНШӘЛИЕВ ХАНҒАЛИ 

ЖҰМАІПҰЛЫ

Биобиблиографиялық көрсеткіш

80
ЖАС

Алматы
’’Қазақ университеті” 

1998



Жауапты редактор: 
З.А.Мансуров

Құрастырушылар: 
С.Ө.Кокыбасова, Э.Қ.Пертаева

Редактор:
доцент Р.С.Түрысбек

Сүйіншөлиев Ханғали Жүмашүлы: Биобиблиографиялық көрсеткіш 
/Қүраст. С.Ө.Кокыбасова,Э.Қ.Пертаева.-Алматы: Қазақ универси

тет!,1998.-38 бет.

’ ’ Қазақ университеті ’ ’ баспасы ,1998.



АЛҒЫ СӨЗ

Ұсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік ұлттық университета ғалымдарының биобиблиографиясы 
сериясының жалғасы болып табылады.

Көрсеткіш профессор Ханғали Жұмашүлы Сүйіншөлиевке арналған.
Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін сипаттайтын 

мөліметтері, оның еңбектері және ол туралы өдебиеттер енгізілген.
Әрбір жыл көлемінде материалдар мерзімдік тәртіппен ор- 

наласқан.Әуелі қазақша, одан кейін орыс тілдерінде басылып шыққан 
еңбектері алфавит тәртібімен орналастырылды.

Есім көрсеткіштеріне еніп отырған материалдар мен есім ат- 
ауларының тұсындағы сілтемелер олардың мезгілдік көрсеткішінің 
түсындағы рет төртібін білдіреді.
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ПРОФЕССОР Х.Ж.СҮЙІНШ ӨЛИЕВТІҢ ӨМІРІ МЕН  
ҚЫ ЗМ ЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕНДЕРІ

Ханғали Жүмашүлы Сүйіншәлиев 1918 жылы 5 желтоқсанда Орал 
облысыДайпақ ауданының Тереңсай ауылында туған.

1938-1943 жж. Орал педагогика институтының студснті.
1941- 1942 жж. Ұлы Отан согысының Батыс майданында Рокосов-
скийдің 16-шы армиясының майдангері.
1942- 1951 жж. Орал педагогика институтында аға оқытушы, тіл жоне 

әдебиет кафедрасының меңгерушісі қызметінде болды.
1945 ж.” 1941-1945 жж. Үлы Отан соғысында Германияны жеңгені 

үшін” "1941-1945 жж.Үлы Отан соғысыңда Еңбектегі ерлігі үшін ” 
медальдармен наградталды.

1951- 1952 жж. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университ- 
етінщ аспиранты.

1952- 1953 жж. Орал педагогика институтында аға оқытушы
1952 ж. "Абайдың қара сөздері” деген тақырыпта кандидаттық дис

сертация қорғады.
1953 ж.С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 

оқытушысы.
1958- 1959 жж. ҚазМУ-дің аға оқытушысы.
1959- 1970 жж.ҚазМУ-дің қазақ өдебиеті кафедрасының доценті.
1966 ж.” 1941-1945жж. Үлы Отан соғысындағы жеңістің жиырма

жылдығы” медалімен наградталды.
1968 ж.’’Халық ағарту ісінің озаты” атағы берілді.
1969 ж.”Москваны қоргағаны үшін ” ССРО Қарулы Күштерінің 50 

жылдығы ” медальдармен наградталды.
” Қазақ өдебиетінің қалыптасу кезеңдері. Ерте дәуірден XIX 

ғ.аяғына дейін” деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады.
1970 ж. Кызыл Жүлдыз орденімен наградталды.

ҚазМУ-дің қазақ өдебиеті кафедрасы бойынша профессор 
атағы берілді.

1975 ж.”1941-1945 жж. Үлы Отан соғысындағы жеңістің отыз 
жылдығы” медалімен наградталды.

1978 ж. ”ССРО Қарулы Күштерінің 60 жылды?һі” медалімен наград
талды.

Орал қаласының қүрметті азаматы атағы берілді.
1980 ж. ҚазССР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қайраткер атағы 

берілді.
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1985 ж. ”1 дөрежелі ¥лы Отан соғысы ” орденімен наградталды.
1985 ж. ”1941-1945 жж. Үлы Отан соғысындағы жеңістің қырық жыл- 

дығы ” медалімен наградталды.
1986 ж. ” Еңбек ардагері ” медалімен наградталды.
1988 ж. ”ССРО Қарулы Күштеріне 70 жыл” медалімен наградталды.

ХАНҒАЛИ ЖҮМАШҮЛЫ СҮЙІНШӘЛИЕВТІҢ
ғылыми, педагогикалық және қоғамдық қызметі 

туралы қысқаша очерк

Уақыт келіп, кетіп қана қоймай, әр кез, өр тұста қоғам мен адам 
өмірінің тың да жаңа беттерін ашып, қызықты оқиға, оң өзгерістер 
өкеліп жататыны бар.Міне, аз жылдардан соң сан алуан оқиғаларға толы 
болған XX ғасыр да қош айтысып келер дөуірге кезек бермек. 
Астанадағы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық универси 
тетінің оқытушылары мен студент жастары осы ретте егемендігін алып, 
алғы күндерге нық басқан республикасымен бірге болашақ көкжиегіне 
үлкен үмітпен көз тігеді. Осы орайда олар өз қастарынан жиі табылып, 
ақыл-кеңесін аямайтын үстаздарын ілтипатпен ерекше еске алады. 
Солардың бірі-филология ғылымдарының докторы, қазақ өдебиетінің 
тарихы мен сыны кафедрасының профессоры, белгілі өдебиет зерттеуш- 
ісі, сыншы Ханғали Жүмашүлы Сүйіншөлиев.

Иө, ол-қазір кемеліне келген төжірибелі үстаз. Дайымы көңілді 
жүріп, көп алдында өзін кішік те, қарапайым ұстайтын ақжарқын аға 
бүгін де университеттің күн нүры төгілген кең залындағы студенттеріне 
асығып барады екен. Осы бір қамқорлықтан туған қарбалас тірлік онын 
бойында 50 жыл бойы қалыптасып, өмірінің игі мүратына айналған 
дөстүр сияқты. Өйткені оның саналы бар өмірі жастарға білім беру, 
олардың бойына адамгершілік, ізгілік нұрын құюмен жарасым тауып 
жалғасып келеді.

Орал облысының Тайпақ ауданы, Базартөбе совхозына қарасты 
Тереңсай-патсалық, (Бүрынғы Қызылжар ауылсоветінде) 1918 жылы 
дүниеге келген Ханекеңнің балалық шағы да туған жерінде өткен. 
Мектеп табалдырығын да сонда аттаған.1937 жылы Орал қаласындағы 
зоотехникалық-малдөрігерлік техникумды тамамдаған ол облыс орт- 
алығындағы педагогикалық институтқа түседі.

Институт қабырғасында жүріп, бастауыш мектептерге сабақ берген 
Ханекең студент ксзінен-ақ әдебиетке қүштар еңбекке бейім, талантты
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жас екендігін тез-ақ танытқан. Әдебиет үйірмесінің басы-қасынан 
қагылез жігіт Ханғали жиі табылатын. Қалам қайратымен козге түскен 
жас жігіт бірде өзінің өлең, өңгімелерін оқыса енді бірде жас 
қаламгерлердің туындыларын талқылауға да қызу атсалысатын. Хан- 
екеңнің сол жылдары жазган дүниелерінің өзінен-ақ болашақ өдебиетші 
талантын тануга болатын еді. Мүны қазіргі кемел зсрттеушімсн 
ертеректе бірге оқып, бірге өскен замандастары да айтады.

Бірақ алган білімімен сүйікті мамандығы бойынша ол бсйбіт еңбекке 
бірден араласа алған жоқ Соғыс басталып,ел басына күн туған ксзде 
Ханекең алдыңғылардың бірі болып майданға аттанды.

Сөйтіп, Москва түбінде болған сүрапыл соғыстан бірақ шыққан ол 
алдынгы шепте жаумен сан рет кездесті, талай дүшпанды жер 
жастандырды. Көп үзамай Волоколамск түбінде болған ойгілі шайқаста 
капы жараланып, соңыра елге қайтқан.

1942 жылдың қазан айында Ханғали Сүйіншөлиев сүйікті 
мамандығы-үстаздық кызметке қайта кіріседі. Оралдағы педагогикалық 
институтқа аға оқытушы болып орналасқан ол біраз жыл кейін өдебиет 
кафедрасын да басқарган.

Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға-

деп, үлы Абай айтқандай үстаздықпен қатар бірте-бірте ол халқының 
рухани мүрасы-өдебиет тарихын зерттеумен айналысады. Бара-бара ол 
оның маңызды да сүйікті ісіне айналған. ’’Өзгеге көңілі тойса да” өлеңці 
эсте қоя алмай кеткен кемеңгер сияқты ол да туған халқы өдебиетінің 
қойнауларына тереңірек үңіледі. Сөйтіп, Ханекең 1952 жылы ’’Абайдың 
прозасы” деген тақырыпта диссертация қорғап, филология ғылымының 
кандидаты атағын алады. 1953 жылы ҚазМУ-дің қазақ өдебиеті ка- 
федрасына доцент болып ауысқан ол ғылыми — зерттеу жүмыстарына 
бүрынғыдан бетер қызу араласқан. Соның нөтижесінде данышпан 
ойшыл Ибраһим Қүнанбаевтың ғалымдар назарынан тыс қалып келген 
еңбектерін сөз ететін ’’Абайдың қарасөздері” атты монографиялық 
еңбегі (1956) жарыққа шығады. Аталмыш монография оқушылар 
қолына тиген кезде үлы Абай туралы салалы зерттеулер аз еді. Сон- 
ымен Ханекең алғашқы еңбектердің салмақтысын жазған жөне бірнеше 
кітаптар мен мақалалар жариялаған Абайтанытушы болды.

Иө, үнемі ізденіп, өдеби зерттеулер мен творчестволық толганыс 
үстінде жүретін Ханекеңнің қазақ өдебиеті тарихының беймаглүм бет- 
терін ашьпт, талас тудырар жайларын анықтауға қосқан үлесі алабөтен. 
Оның қаламынан күні бүгінге дейін төрт жүзден астам мақалалар мен 
очерктер, эсселер мен өңгімелер, оқулықтар мен оқу қүралдары, моно- 
графиялар туған ”Қазақ өдебиетінің қалыптасу кезеңдері ” (1967),
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”Орта ғасыр әдебиеттері ” (1957), ’’Ерлік күрес шежірелері ” (1976), 
’’Ізденіс іздері” (1975), ’’Саңлақтар сарабы” (1978), ” Ұлы октябрь жөне 
қазақ әдебиеті” (1978), ’’Қазақ әдебиеті (XVIII-XIX ғасырлар) ” (1961), 
(1981), ” Ақындар поэзиясы” (1982), ’’Диуан лұғат ат-түрік”(1986), ”ІХ- 
XII г.өдебиеті” (1979), ’’Халықтардың қазақ өдебиетіндегі интернацион- 
алдық достығы ” (1983), ”ХІХ ғасырдағы қазақ өдебиеті ”(1986-1992), 
’’Ғасырлар поэзиясы”(1987), ‘’VIII-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті 
(1989)” ” Шөкәрім поэзиясы ” (1990) іспетті тағы басқа еңбектері іргелі 
де күрделі, өз алдына соз етуді қажет ететін дүниелер. Егер ’’Қазақ 
әдебиетінің қалыптасу кезендері ” атты зерттеуін сөз етер болсақ, ол 
қазақ өдебиеті тарихын зерттеуді түбегейлі өзгертіп; өзіндік жаңа 
ғылыми бағыт сілтеген туынды еді. Қазақ өдебиетінің тарихы бүған 
дейін тек Бүхар жыраудың творчествосынан басталатын. XVIII 
ғасырдың өдебиеті түгелдей осы жырау творчествосымен ғана таны- 
тыл атын. Ал, оған дейінгі VIII ғасырдан басталатын өдебиет тарихы 
жабулы жатты. Тіпті, XIX ғасырдың өзі де соншалық қысқа, 5-6 
жазушының творчествосы (Махамбет, Ыбырай, Абай, Шоқан т.б.) 
идеясы жағынан талданып, әдебиеттің тек санаулы өкілдері ғана 
қысқаша баяндалып жүрді. Жоғарыда аталған Х.Сүйіншәлиев зерт- 
теулері нөтижесінде соңғы жылдары қазақ әдебиетінің ежелгі дөуірлері, 
XVIII ғасыр өз алдына жеке пөн болып қалыптасты.

Ғалымның бір кездері (1950-1980) талас тудырған концепциясы қазір 
әдебиет тарихы ғылымындағы жаңалыққа баланып отыр.

Кейінгі кезеңдегі өдеби процестерге де Ханекең қосқан үлестер аз 
емес. Оның Жамбыл, Сөбит, Ғабиден, Мұхтар, Сөкен, Ілияс, Бейімбет, 
Қасым, Әбу, Шөкөрім, Кенен т.б. туралы жазғандары өз алдына да 
жеке кітап боп шықты. Қазіргі өдебиетіміздің идеялық патриоттық 
проблемалары да өз алдына Ханекең зерттеулерінің объектісіне ай
на лды.

”Абай жолы”эпопеясы аяқталысымен Х.Сүйіншөлиев 
алғашқылардың бірі болып, оның өлемдік мөнін танытуға кірісті. 1956 
жылы көлемді еңбек жазып,эпопеяның өлемдік мөн-маңызын атап 
көрсетті.Кейін Әуезов творчествосын кең талдап, 1967 жылы оны бөлек 
кітап етіп шығарды.

Қазақ мемлекеттік университетінде ұстаздық қызметін қазақ өдебиеті 
тарихы мен халық ауыз өдебиеті бойынша дөріс оқудан бастаған Хан- 
екең кейінірек ’’Абайтанудан” да арнаулы курс жүргізді. Университет 
студенттеріне ’’Абайтанудан” арнайы курс оқу академик Мүхтар 
Әуезовтің бастамасымен қолға алынғаны белгілі. Мүхаң секілді 
кемеңгерден кейін ’’Абайтанудан” арнаулы курс оқып, жақсы істі 
жалғастыра білген Ханғали Сүйіншәлиев екені көңіл көншітер жайт.
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Университете Х.Сүйіншөлиев секілді үлагатты үстаздан тағлым алган 
одебиетшілер қазір республикамызда аз емес.Олар Қазақстанның 
түкпір-түкпірінде абыроймен еңбек етіп, Ханекең секілді басқа да үстаз- 
дар берген білім мен өнегені жас үрпақ бойына дарытуда.

Ханекең қазақ өдебиетінің тарихынан дөріс бере жүріп, өз пөнінің 
гылымдық бетін айқындап, тереңдете түсуге өрдайым баса назар ау- 
дарады. Мысалы, қазақ өдебиетінің көне дәуірлері туралы лекция оқуды 
ол 1958 жылдан бастаған.Содан бері өзі жүргізіп келе жатқан өдебиет 
тарихы курсын тереңдетуде жетістікке жетіп жоғарыда айтылғандый 
әдебиетіміздің қалыптасу, осу кезеңдерін қайта жүйелеп, жаңа беттерін 
ашқаны, көне доуірді жеке пөн, жеке ғылым дөрежесінс көтергені 
жүртшылыққа мөлім. Сөйтіп, ол қазақ өдебиетінің зерттелмеген тыңына 
түрен салды. Халқымыздың ежелгі дөуірдегі рухани өмірінің қазына- 
сымен таныстырды. Әрине тарих түкпірінің тереңінде жатқан жазба 
жодігерліктерді зерттеп, үрпақ игілігіне жарату оңай шаруа емес. Сон- 
дықтан да біз Ханекең еңбектеріне халқымыздың одебиеті мен 
мәдениетіндегі көркемсөз мүрасының терең тамырларын таныта 
білгендігі үшін қүрметпен қол созамыз. Аталмыш көне дөуір өдебиетін 
зерттеу ісі қазір жаңа қарқынға ие болуда. Қазір зерттеушілердің жаңа 
тобы бой көрсетіп, олар аға бастамаларын ілгерлетіп жүр ...

’’Біздің халқымыз ақындық дарыны өшпейтін өскелең өдебиетке 
бай, реалистік өдебиеті бар халық” -деп Шоқан Уолиханов айтпақшы, 
профессор Х.Сүйіншолиев қазақ өдебиеті тарихының VII1-IX 
ғасырлардан басталып, үздіксіз дамып келе жатқанын айқын дөлелдей 
алган, шынында да үздік ғалым. Үстаз еңбектерінде, сондай-ақ, XV -  
XVII ғасырларда өмір сүрген жыраулар мен XIX ғасыр перзенгтері 
Шоже, Базар, Кемпірбай, Орынбай, Жанақ, Сүйінбай, ІІІернияз, 
Майлы, Мөделі, Қүлыншақ, Ақан, Біржан, Сара, Нүрым, Қашаған, 
Түбек, Бақтыбай, Құлан секілді оған дейін жете зерттелмеген ақындар 
шығармалары да өдемі талданып, көркемдік сырлары ашылган.

Әдебиет тарихын зерттеуде солшылдық басым болған кезде тарих 
сахнасынан шығып, кертартпалар аталған-Дулат, Шортанбай, Мүрат, 
Шөңгерей т.б, шығармашылығы қайта зерттеу объектісіне айналды. Хан- 
екең олардың халықтық -реалистік бетін айқындап шықты. Оқушы 
қауымға әдебиетіміздің осы өкілдері жайлы мол мағлүмат беріп, жаңа 
ғылыми түжырым жасады.

Дей түрғанмен, біз XV ғасырға дейінгі көне әдебиет ескерткіштерін 
зерттеудегі ғалым қосқан үлестің орны бөлек екенін қайталап айтамыз. 
Ол ” Ертедегі өдебиет нүсқалары” (1967) атты жоғары оқу орындары 
студенттеріне арналған хрестоматияны қүрастырушылардың да бірі. Хан- 
екең сөйтіп коне түркі халықтарына ортақ өдебиет ескерткіштерін 
зерттеп, аударып оның қазақ мөдениеті тарихынан алатын орнын
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айқындауда да елеулі еңбектер жазды. Махмұт әл-Қашқаридің ’’Диуан- 
ының” өдеби беттерін қазақ оқырмандарына ұсынды. Иасауи мен 
Бақырғани шығармашылығына қалам тартты. Олардың көне қазақ 
өдебиеті тарихынан алатын орындарын анықтады. Иө, бұл салалардағы 
ғалым еңбегі де ұзақ голғаныстарға арқау боларлық мол дүниелер. 
Қорыта айтсақ, төжірибелі педагог, зерттеуші ғалым үстіміздегі жылы 
’’Қазақ өдебиетінің тарихы” атты ерте дөуірден XX ғасырға дейінгі 
кезендерді қамтитын көлемді зерттеуін аяқтады. Екі кітаптан түратын 
үлкен оқулық ұсынды.Біріншісі ”VIII- XVIII ғасырлардағы қазақ 
өдебиеті” (1989), екіншісі-’’XIX ғасыр әдебиеті”(1992) деген атпен 
жарық көрді. Жамбыл мен М.Әуезов мерей-тойлары тұсында кітапшалар 
шығарды. Соңғы көлемді еңбегі ’’Қазақ әдебиетінің тарихы” (1997) 
көлемі 928 бет (түрақты жаңа оқулық ). Сөйтіп, Ханекеңнің сексенге 
келген шағында тағы бір биік белеске көтерілген жайы бар. Ол- қазір 
’’Республикаға еңбегі сіңген жоғары оқу орны қызметкері” озат лектор.
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правда.-1946.-5 июля

1948
4. Советтік дөуірдің халық жыршысы / /  Екпінді қүрылыс.-1948.-18 

желтоқсан.
5. Великий певец эпохи / /  Приуральская правда.-1948.-22 июня.

1949
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6. Әдебиетімізде жат, сыңаржақ идеяға орын жоқ //Екпінді 
құрылыс.-1949.-15 көкек.

7. Большевик жазушы / /  Екпінді қүрылыс.-1949.-28 қыркүйек.
8. Миллионер колхоз өмірінің айнасы //Екпінді құрлыс.-1949.-21

тамыз.-Кітапқа сын:Ғ.Мүстафин.Миллионер.Повесть.//Әдебиет 
жөне искусство.-1948.-N 2-5.-76-84 бет.

9. Орыс өдебиеті мен әдеби тілінің негізін салушы //Екпінді
қүрылыс.-1949.-15 наурыз.

10. Патриот ақын [Пушкин туралы] / /  Екпінді құрылыс.-1949.-5
маусым.

11. Пушкиннің Оралда болуы //Екпінді қүрылыс.-1949.-5 маусым
12. Ыбырай Алтынсарин //Екпінді қүрылыс.-1949.-17 шілде.
13. Великий педагог и просветитель казахского народа

//Приуральская правда.-1949.-15 июля
14. Голос эпохи в творчестве казахского народа //Приуральская

правда.-1949.-22 дек.

1950

15. Әдебиетіміздің қайраткері [С.Мүқановтың 50 ж.] //Екпінді 
қүрылыс.-1950.-23 мамыр.

16. Дарын иесі : [Махамбеттің күйлері туралы] //Қазақ өдебиеті,- 
1950.-12 ақпан.

17 Маяковский-жалынды патриот //Екпінді құрылыс.-1950.-14 
көкек.

18. Совет әдебиетінің атасы : [Горький туралы] / /  Екпінді
қүрылыс.-1950.-28 маусым.

1951

19. Белинский В.Г.//Екпінді құрылыс.-1951.-17 маусым
20. Қазақ өдебиетінде Горький дөстүрі / /  Екпінді қүрылыс.-1951.- 

17 маусым.
21. Қазақ поэзиясындағы үлы бейне / /  Екпінді қүрлыс.-1951.-20 

қаңтар.
22. [Сын] //Екпінді құрылыс.-1951.-14 наурыз.-Кітапқа сын: 

Ғ.Мүсірепов.Қазақ солдаты.Роман.-Алматы, 1950.-263 бет.
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1952

23. Абай спектаклі / /  Екпінді қүрылыс.-1952.-16 шілде.
24. Абайдың қарасөздері : Филолог, ғылым. канд.атағын алу үшін 

жазылган дис.-Алматы, 1952.-247 бет.
25. Заманымыздың алып ақыны: [Ж.Жабаев туралы] / /  Екпінді 

қүрылыс.-1952.-22 маусым.
26. Поэзия алыбы / /  Қазақстан пионері.-1952.-24 маусым.
27 Революционер-демократ жазушы А.Н.Радищев.-Алматы,1952.-16 

бет.
28. Совет заманының кемеңгер ақыны / /  Соц.Қазақстан.-1952.-22 

маусым.

1953

29. Абайдың қара сөздеріндегі адамгершілік, мінез-қүлық 
мөселелері / /  Әдебиет жөне искусство.-1953.-N 11.-88-94 бет.

30. Ұлы сыншы В.Г.Белинский / /  Екпінді қүрылыс.-1953.-7 мау
сым.

1954

31. Абай-қазақ халқының үлы ақыны жөне ағартушысы.-Ал
маты, 1954.-43 бет.

32. Абай қарасөздеріндегі оқу, өнер-білім, төлім-төрбие мөселелері 
//Халық мүғалімі.-1954.-К 8.-18-19 бет.

33. Абайдың дүниеге көзқарасы туралы / /  Лениншіл жас.-1954.-19 
мамыр.

34. Абайдың жарияланбаған қара сөзі мен өлеңдерінен / /  Әдебиет 
жөне искусство.-1954.-N 12.-97-99 бет. /  А.Жиреншинмен бірге

35. Абайдың философиялық ойлары / /  Екпінді қүрылыс.-1954.-21 
маусым.

36. ’Алыстағы ауылда” повесі туралы / /  Лениншіл жас.-1954.-21 
маусым.

37. Қазақ өдебиеті тарихының программасы : Ежелгі дөуір және 
XVIII-XIX ғ.ғ.-Алматы, 1954.-52 бет.

38. Орыстың классикалық әдебиеті жөне Абай / /  Әдебиет және 
искусство.-1954.-N 7.-112-121 бет.

39. [Сын] //Коммунизм таңы.-1954.-9көкек.-Кітапқа сын: 
Б.Соқпақбаев. Алыстағы ауылда.-Алматы, 1953.-253 бет.
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40. Терең ойдың толғауы / /  Соц.Казақстан.-1954.-5 қыркүйек.
41. Франсуа Вольтер / /  Коммунизм таңы.-1954.-21 қараша.
42. Абай и русская литература / /  За отличную учебу.-1954.-22 сент.
43. Абай Кунанбаев и русская классическая литература.-Алма- 

Ата, 1954.-40 с.
44. Влияние передовой русской литературы на творчество 

А.Кунанбаева / /  Приуральский правда.-1954.-18 февр.
45. Влияние русского реализма на творчество Абая / /  Алма- 

Атинская правда.-1954.-5 сент.
46. Влияние русской литературы на творчество Абая / /  Правда 

южного Казахстана.-1954.-6 июля.
47. Заметки о прозе Абая / /  Советский Казахстан.-1954.-N 6.-С.93.

1955

48. Абай прозасының түр стилі, тіл ерекшеліктері / /  Учен.записки 
Казахского гос.ун-та.-1955.-Т.19.-С.105-123.

49. Ақын айтыстары / /  Лениншіл жас.-1955.-22 маусым.
50. Жамбыл Жабаев-қазақ халқының үлы ақыны.-Алматы, 1955.-41 

бет.
51. Жастардың ақылшысы: [Абай туралы] / /  Лениншіл жас.-1955,- 

20 қазан.
52. Кедергі неде: [Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері жайында] 

/ /  Қазақ өдебиеті.-1955.-8 көкек.
53. Қазақ совет өдебиетінің оқулығы туралы / /  Қазақстан 

мүғалімі.-1955.-20 қазан.
54. Советтік аса көрнекті жазушы / /  Әдебиет жөне искусство.

1955. -N 2.-124-128 бет.
55. Толстой А.-көрнекті совет жазушысы.-Алматы, 1955.-27 бет.
56. Абай-выразитель переводах идей русской культуры //Ученые 

записки КазГУ.Сер. язык и литература.-1955.-Т.Х1Х.-С.23-25.
57 Переводы произведений Абая на русский язык / /  Казахстанская 

правда.-1955.-7 июля.
58. Чернышевский Н.Г. / /  Коммунизм таңы.-1955.-24 шілде.

1956
59. Абай туралы романдардың соңғы кітабы / /  Соц.Қазақстан.-

1956. -12 тамыз.
60. Абайдың дүниеге көзқарасы туралы кітап / /  Қазақстан 

коммунисі.-1956.-Н 3.-61-64 бет.
61. Абайдың қарасөздері.-Алматы, 1956.-152 бет.
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62. Алып күштің ақыны / /  Соц.Қазақстан,-1956.-21 қазан.
63. Дарынды ақын творчествосын зерттей түеслік 

[Сүлтанмахмүттың гворчествосын зерттеу жайында]// Лениншіл 
жас.-1956.-20 кокек.

64. Қазақ өдебиеті тарихының программасы : Ежслгі доуір жөнс 
XVIII-XIX ғғ.-Алматы, 1956.-52 бет.

65. Қазақ өдебиетіндегі халықтар достығы идеясы.-Алматы, 1956.-50 
бет.

66. [Сын] / /  Қазақстан KOMMymici.-1956.-N 9.-61-64 бет.-Кітапқа 
сын: Қ.Бейсембиев. Абай Қүнанбаевтың дүниеге көзқарасы,- 
Алматы,1956.

67 Книга о мировоззрении Абая. / /  Коммунист Казахстана,-1956. 
N 9.-С.61-64.-Рец.на кн. : К.Бейсембиев.Мировоззрение Абая 
Кунанбаева.-Алма-Ата, 1956.

68. Нужное, полезное дело / /  Казахст.правда.-1956-19 дек. 
[Рецензия.]: / /  Изв.АНКазССР.Сер.филолог.и искусствовед. - 
Алма-Ата,-1955.- 1956.-Вып.З.-С.70-79.

69. Об учебнике казахской литературы / /  Учитель Казахстана. 
1956.-15 ноября

1957

70. Алтынсарин Ыбырай туралы еңбек / /  Қазақ өдебиеті.-1957 -20 
қыркүйек.-Кітапқа сын: Ә.Дербісалин.Алтынсариннің 
жазушылық қызметі туралы.-Алматы, 1957

71. Достық байланысының торкіні / /  Соц.Қазақстан.-1957 -26 
қазан./Е.Ысмайылов бірге.-Рец на кн.:
М.Фетисов.Литературные связи России Казахстана в 30-50-е 
годы XIX века.-М, 1956.

72. Көрнекті ғалым жөне ақын : [Х.Жұмалиев туралы]// 
Коммунизм таңы.-1957.-28 желтоқсан.

73. Қазақ өдебиеті тарихының программасы.Ежелгі дөуір және 
XVIII-XIX ғғ.-Алматы, 1957.-52 бет.

74. Қазақ өдебиеттану ғылымы туралы / /  Коммунизм таңы.-1957.-1 
желтоқсан.

75. Махамбет мұраларын зерттеу мәселесі / /  Коммунизм таңы.
1957 -22 мамыр.

76. XIX ғасырдағы қазақ өдебиеті: [Педагог, ин-дың сырттан 
оқитын оқушылары үшін көмекші қүрал].-Алматы, 1957.-92 
'бет./Б.Сахариевпен ,Ә.Дербісалинмен бірге.
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77. Пайдалы жинақ //Қазақстан мүғалімі.-1957 -3 қазан.-Кітапқа 
сын: Қазақ совет әдебиетінің мәселелері.-Алматы.1957.

78. Халық ақындары туралы елеулі еңбек //Соц.Қазақстан,-1957.-3 
ақпан.-Кітапқа сын: Е.Ысмайлов.Ақындар.-Алматы, 1956.

79. История казахской литературы XVIII-XIX вв.: Программа. - 
Алма-Ата, 1957.-27 с.

80. Казахское устное народное творчество.-Алма-Ата, 1957.-113 с.
81. О прозе Абая //Сборник статей о казахской литературе.-Алма- 

Ата. 1957.-55с.
82. Полезный сборник //Учитель Казахстана.-1957.-3 окт,- 

[Рецензия] / /  Вопросы казахской советской литературы.-Алма- 
Ата,-1957. Т.1.-С.172.

1958

84 Абайдың еңбек туралы ой лары / /  Ученые записки Каз ГУ 
Сер.язык и лит.-1958.-Т.ХХХ1У.-Вып.3.-27-30 бет.

83. Әдет-салт өлеңдер / /  Қазақ ауыз өдебиеті.-Алматы, 1958.-14-30 
бет.

84. Жазушының табысы / /  Октябрь туы.-1958.-8 наурыз.-Кітапқа 
сын: Т.Нұртазин.Мұрат.Повесть.-Алматы, 1958.

85. Қазақ өдебиетінің зерттеу жолы / /  Жүлдыз.-1958.^ 5.-103-105 
бет.

86. С.Торайғыровтың шығармалары / /  Коммунизм таңы,-1958.-20 
шілде.

87. Сәт сапары / /  Коммунизм таңы,-1958.-20 наурыз.-Кітапқа сын: 
Т.Нүртазин.Мұрат.Повесть.-Алматы,1958.

88. [Сын]// Коммунизм таңы.-1958.-25 қаңтар.-Кітапқа сын: 
С.Дөнентаев.Шығармалар.-Алматы, 1957.-463 бет.

89. Халықтар достығының жалынды жыршысы: [Ж.Жабаев 
туралы]// Соц.Қазақстан.-1958.-18 шілде.

90. Абай Қүнанбаев //Выдающиеся казахские писатели.-Алма- 
Ата, 1958.-24 с.

91. В поисках верных решений //Известия.-1958.-12 дек.
92. Габиден Мустафин.-Алма-Ата, 1958.-25 с./Соавт.И.Габдиров.
93. Габиден Мустафин //Выдающиеся казахские писатели.-Алма- 

Ата, 1958.-25 с./Сбавт. И.Габдиров.
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94. Джамбул Джабаев / /  Выдающиеся казахские писатели -Алма- 
Ата, 1958.-24 с.

95. К вершинам мастерства / /  Алма-Атинская правда 1958.-12 дек
96. Новый труд по истории казахской литературы// Советский Ка

захстан.-1958.-N 8.-С. 145-148.-Рсц.на кн.: Очерк истории ка
захской советской литературы.-Алма-Ата, 1958.

97. Сабит Муканов / /  Выдающиеся казахские писатели.-Алма- 
Ата, 1958.-26 с./Соавт.Т.Нуртазин.

98. Серьезная заявка / /  Казахст.правда.-1958.-18 авг.
99. Султан-Махмуд Торайгыров / /  Выдающиеся казахские писа

тели.-Алма-Ата. 1958.-28 с./ Соавт.Б.Кенжсбаев.

1959
100. Әдебиетіміздің дөуірлік туындысы:|М.Әуезовтің ”Абай" романы 

туралы] / /  Қазак тілі мен өдебиеті.-1959.-Шығ.6.-35-36 бет.
101. Дулат ақын/ / Жүлдыз.-1959.-N 5.-98-101 бет.
102. Дулат ақын / /  ҚазССР.Ғылым Академ.хабарлары.Филол.жоне 

искусство зерттеу сер.-1959.-N 3. казан. -85-104 бет.
103. Корнекті еңбек / /  Соц.Қазақстан,-1959.-29 қаңтар.-Кітапка 

сын. Б.Кенжебасв.Қазақ халқының XX ғасыр басындагы 
демократ жазушылары.-Алматы,1958.

104. Кіріспе макала //Дастандар.-Алма-Ата, 1960.-324 бет.
105. Қазак өдебиеті тарихының программами: Ежелгі дөуір және 

XVIII -XIX тг.-Алматы, 1960.-52 бет.
106. (Рецензия) //Казахст.правда.-1959.-4 апр.-Рец.на кн.: 

Х.Есенжанов.Яик-светлая река. Роман.-Алма-Ата, 1958.
107. Выдающийся писатель-просветитель: [К 70 летаю 

Ы.Алтынсарина] //Алма-Атинская правда.-1959.-29 июня.
108. Значительный труд о казахской советской литератур^ / /  Алмч- 

Атинская правда.-1959.-23 май.
109. Певец труда: [О Г.Мустафине] //Алма-Атинская,-1959.-20 февр.

1960

110. Ақын талантын танытқан дастан : [Тоғызақовтың дастаны] / /  
Коммунизм таңы.-1960.-3 қараша.
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111. Эдебиетіміздің ойлы зерттеуі, жаңа биігі / /  Лениншіл жас,-
1960. -3 февр.-Кітапқа сын: М.Әуезов.Әр жылдар ойлары.- 
Алматы,1959.

112. Ғылыми мәні зор еңбек / /  Қазақ өдебиеті.-1960.-2 желтоқсан,- 
Кітапқа сын: Қазақ халқының ауыз әдебиеті.-Алматы,19бО.

113. Дарын иесі: [О.Сүйінбекұлы туралы] / /  Қазақ әдебиеті.-1960.-12 
ақпан.

114. Жемісті жолда / /  Соц.Қазақстан.-1960.-30қаңтар.-Кітапқа сын.: 
Ә.Жиреншин.Абая жөне орыстың үлы революцияшыл демократ 
тары.-Ал маты, 1959.

115. Көркем сөздің шебері : [С.Мүқанов туралы] / /  Қазақстан 
MeKTe6i.-1960.-N 10.-63-65 бет.

116. Қазақ поэмаларының өсу жолы / /  Дастандар.-Алматы, 1960.-3-19 
бет.

117. Шындық пен шеберлік / /  Октябрь туы.-1960.-5 тамыз.
118. Ысмайловтың сын мақалалары / /  Соц.Қазақстан,-1960.-2 

қазан.-Кітапқа сын: Е.Ысмайлов.Сын мен шығарма.- 
Алматы,1960.

119. Большое событие литературной жизни //Учитель Казахстана.-
1961. -2 марта.-Рец.на кн.: Очерк истории казахской советской 
литературы.-М.: 1960.

120. Всегда в строю / /  Алматинская правда.-1960.-13 нояб.
121. Долгих лет вам жизни : [О.Муканове] / /  Учитель Казахстана,- 

1960.-17 нояб.
122. Литература возрожденного народа : [О расцвете казахской 

литературы ] / /  Приуральская правда.-1960.-3 авг.
123. Новая книга об Абае / /  np6crop.-1960.-N 12.-С.145.

1961
124. Дулат ақын мүрасынан / /  Әдеби мұра жөне оны зерттеу.- 

Алматы,1961.-194-196 бет.
125. XVIII- XIX ғасырлардағы қазақ әдебиеті : Оқу қүралы. 

Алматы, 1961.-156 бет.
126. Профессор Е.Исмайылов 50 жаста / /  Қазақстан мүғалімі.-1961. 

21 желтоқсан.
127. Революционер -  болыневиктердің әдеби бейнесі: [Амангелді, 

Тоқаш Бокин т.б. көркем өдебиетте] //Қазақстан коммунисі,- 
1961.-N 3.-101-104 бет.
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128. Большое событие литературной жизни / /  Учитель Казахстана.- 
1961.-2 марта.

129. Хорошая популяризация//Простор.-1961.-N 5.-С.139.

1962

130. Асыл қазына//Соц.Кдзақстан.-1962.-28 қаңтар.
131. Көркем сөздің шебері :[М.Өуезовтің жазушылық шеберлігі туралы] 

//Көкшетау правдасы.-1962.-29 маусым.
132. Кдзақ өдебиетінің ерте кезеңі туралы.//К£зақ және орыс филолог, 

конф. материалдары.-Алматы, 1962.-117 бет.
133. Сүйінбай ақын //Ж ү л д ы з.-1 9 6 2 .^  3.-14 бет.
134. Сүйінбайдың жарияланбаған өлеңдері.Ханмен деген төреге- 

Кененбай ұрыға айтқаны /Жазып алған Х.Сүйіншәлиев //К дзақ  
әдебиеті.-1962.-13 көкек.

135. XVIII-XIX ғасырдағы қазақ өдебиетінен практикум.-Алматы, 1962.- 
74 бет.

136. Профессор Е.Исмайылов 50 жаста //Кдзақстан мүғалімі.-1961.-21 
желтоқсан.

137. Үмытылмас жандар бейнесі.//Көкшетау правдасы.-1962.-27  
маусым.

138. Мастер художественного слова: [К 60-летию со дня рождения 
Г.Мустафина] //Алма-Атинская правда.-1962.-28 нояб.

1963

139. Өзгерген өңір келбеті / /  Лениншіл жас.-1963.-20 қараша.
140. Литературоведы-иждивенцы / /  Казахстанская правда.-1963.-16 

янв.
141. Под знаменем пролетарского интернационализма //Казахстанская 

правда.-1963.-19 июля.
142. Продолжатель Чокана и Абая: [К 70-летию со дня рождения 

С.Торайгырова] //Казахстанская правда.-1963.-30 нояб.
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1964

143. Гүлденген өңір //С оц.Кдзақстан.-1964.-6 шілде.
144. Замана бүлбүлдары / /  Кдзақ өдебиеті.1964.-15 акдан.
145. Зерттеушінің зерделі ойы / /  Жетісу.-1964.-27қыркүйек.-Рец.на кн. 

Е.В.Лизунова.Современный казахский роман.-Алма-Ата, 1964.
146. Кдзақ өлеңі туралы еңбек //Ж ет ісу .-1964.-20 желтоқсан.-Рец.на 

кн.: З.А.Ахметов.Казахское стихосложение-Алма-Ата,1964.
147. Күнттап зерттеуді керек етеді //К д за қ  әдебиеті.-1964.-12 шілде.
148. Отты кезеңцер ойға оралғанда: Естелік.// Лениншіл жас.-1964.-4  

шілде.
149. [С ы н]//Ж етісу.-1964.-20 желтоқсан.-Кітапқа сын: З.А.Ахметова. 

Кдзақ өлеңі туралы еңбек.-Алматы: Ғылым,1964.
150. [Сьш] //Ж ет ісу .-1964.-27 қыркүйек.-Кітапқа сын: 

Е.В.Лизунова.Зерттеушінің зерделі ойы.-Алматы, 1964.
151. Шалгез жы рау// Білім және eH(6eK.-1964.-N 12.-20-21 бет.
152. Ш өже ақын //Ж ұлдыз.-1964.-]Ч 3.-141-145 бет.
153. На крутом повороте: [Критическая статья о кн. Р.Бердибаева] 

//О гни Алатау.-1964.-16 июля.
154. Пламенное сердце: [К 70-летию со дня рождения С.Сейфуллина] 

//О гни Алатау.-1964.-23 май.
155. Поэт великой революции //Казахст.правда.-1964.-11 

нояб./Соавт.Х.Бекхожин.-Рец на кн.: Е.Исмаилов.Поэт и 
революция.-Алма-Ата, 1964.

156. Сердец великих пламень: [К декаде русской литературы и 
искусства в Казахстане] / /  Огни Алатау.-1964.-12 сент.

1965

157. Жыр тұнығына барлау / /  Қазақ әдебиеті.-1965.-30 шілде.-Кітапқа 
сын.: М.Дүйсенов.Ілияс Жансүгіров өмірі мен творчествосы.- 
Алматы,1965.

158. Кдзақ өдебиеті тарихының программасы : Ежелгі дәуір жөне 
XVIII-XIX гг.-Алматы, 1965.-52 бет.

159. Ш окдн-әдебиетші //Лениншіл ж ас.-1965.-8 көкек.
160. Халыкдар достығының жалынды жыршысы / /  Соц.Кдзақстан.- 

1965.-18 шілде.
161. Меня ждет отара : [Чабанам-тепло заботливых рук] / /  

Казахстанская правда.-1965.-23 нояб.
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1966
162. Ақын Кдшаған / /  Орал өңірі.-196б.-2 көкек.
163. Дала кемеңгері : [Ы.Алтынсариннің туғанына 125 жыл]

//К д за қ  өдебиеті.-1966.-28 қазан.
164. Ер бейнесінен елестер / /  Ж ұлдыз.-1966.-N 12.-149-150 бет.-Рец.на 

кн. : М.Джумагулов.Орлы гибнут в вышине: Роман.-Алма-
Ата, 1965.

165. Жиенбет жырау / /  Орал өңірі.-1966.-9 тамыз.
166. Нүрым ақын хақында //Ж ұлды з.-1966.-N  7.-150 бет.
167. Книга интересная для всех / /  Огни Алатау.-1966.-10 авг.-Рец.на 

кн.: К.Б.Бейсембиев.Прогрессивно-демократическая и 
марксистская мысль в Казахстане начала XX века.-Алма-Ата,1965.

168. В творческом поиске //Приуральская правда.-1966.-13 нояб.

1967

169. Ардагерлер бейнесі өдебиетте / /  Ж ұлды з.-1967.^  7.-140-144 бет.
170. Ер есімін ел ардақгайды / /  Орал өңірі.-1967.-6 казан.
171. Ертедегі кдзақ әдебиет нүскдлары :Хрестоматиясы.-Алматы, 1967.- 

207 бет./Б.Кенжебаев, Х.Сүйіншалиев, М.Жолдасбековпен бірге.
172. Жиенбег жырау / /  Білім жэне ei*6eK.-1967.-N 12.-28-29 бет.
173. Зерттеуші талым: [М.Өуезов туралы] //О ңтүстік Кдзақстан.- 

1967.-10 желтоқсан.
174. Кдзақ өдебиетінің қалыптасу кезендері.-Алматы,1967.-384 бет.
175. Кдрт акынның сыры : [Болман ақын туралы]//К д зақ  өдебиеті.- 

1967.-24 ақпан.
176. ” Кұдатіу білік" көркем туынды.// Қазақ әдебиеті.-1967.-4 тамыз.
177. Роман о народном батыре / /  Казахстанская правда.-1968.-4 дек.- 

Рец.на кн. : М.Джумагулов."Орлы гибнут в вышине": Роман.- 
М .,1967.

178. Становление и развитие казахской литературы.-Алма-Ата,1967.- 
119 с.

1968

177. Кдзақ өдебиетінің кдлыптасу, даму кезеңдері : [Ерте дөуірден XIX 
ғасырдьгң аяғына дейінгі мерзім]: Филолог, гылым.докторы 
дәрежесін алу үпгін жазылған дис. жұмысы.-Алматы,1968.-729 бет.

178. Кдзақстанда жаппай бастауыш окуды жүзеге асыруға Ленин 
комсомолының қамқорлығы (1928-1938 жылда) / /Казақстан  
мектебі.-1968.- N 8.-32-36 бет.
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179. Мұхтар Омарханұлы Әуезов : [70 ж. толуына] —Алматы,1968.-33 
бет.

177. Революция дауылпазы //Соц.Кдзақстан.-1968.-19 наурыз.
178. [Рецензия] //Ж етісу.-1968.-18 шілде./Қ.Омаров бірге.-Кітапқа 

сын.: С.Мұкднов.Ақкдн жұлдыз.-Алматы, 1967.
179. Роман о народном батыре.//Казахст.правда.-1968.-4 желтоқсан.- 

Рец.на кн.: М . Джумагул ов.Орлы гибнут в вышине.Роман.-М.,1967.
180. Поход пятисот //П ар т. Жизнь Ka3axcTaHa.-1968.-N 12.-С.56-57.

1969

181. Жанақ ақын :[1780-1850 жылдарда өмір сүрген ақын Ж.Кдмбарүлы 
жайлы] / /  Қазақ өдебиеті.-1969.-29 наурыз.

182. Кррқыт ата кітабы жайында //Кдзақстан MeKTe6i.-1969.-N 9.-87- 
90 бет.

183. "Күдатғу білікке ”-900 жыл //Б ілім  және eH6eK.-1969.-N 11.-28-29 
бет.

184. Мәделі ақын / /  Ж етісу.-1969.-22 мамыр.
185. Становление и развитие казахской литературы.-Алма-Ата, 1969.-243 

с.

1970

186. Абай-жастардьщ ақылшысы //Лениншіл жас.-1970.-6 тамыз.
187. Ана жүрегінің шүғыласы //М әдениет жэне typmi>ic.-1970.-N 9.-17 

бет ./ К,Омарұлы бірге.-Ютапқа сын : 
Ә.Нүрмаханова.Каіздар.Повесть.-Алматы, 1969.-363 бет.

188. Гүлстанға саяхат //К дзақ  әдебиеті.-1970.-21 тамыз.-Кітапқа сын :
Р .Бердібаев.Гүлстанның бұлбұлдары.Зерттеулер.- Алматы,1970.-215  
бет.

189. Жыр қанаты-Ленин //Кдзақстан мұғалімі.-1970.-23 көкек.
190. Қазақ әдебиеті тарихының программасы : Ежелгі дәуір және XVIII- 

XIX еғ.-Алматы, 1970.-52 бет.
191. Қобданың құба жонында / /К дзақ әдебиеті.-1970.-25 қыркүйек.
192. Мұқалмас калам иесі: [С.Мұқановтың 70 жасқа толуьша] 

//Лениншіл ж ас.-1970.-28 мамыр.
193. ХІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ өдебиетінің программасы.- 

Алматы, 1970.-31 бет.
194. Отты жылдар елесі //Ж етісу.-1970.-18 маусым.
195. Өнер-білім арманы еді Абайдың //О рал өңірі.-1970.-6 тамыз.
196. Сөбит Мүкднов :[70 жаска толуына]-Алматы, 1970.-22 бет.
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197. [Сын] / /  Мөдениет жөне TypMbic.-1970.-N 9.-17 бет.-Кітапкд сын: 
А.Н.Нүрмаханова.Акдейіл ананың бейнесі.-Алматы, 1969.

198. Шопан ойы //Ж етісу .-1970.-8  мамыр.
199. Выдающийся казахский писатель : [К 70-летию со дня рождения 

С.Муканова] //Парт.жизнь Казахстана.-1970.-N 6.-73-74 с.
200. Литература, рожденная Октябрем //О гни Алатау.-1970.-27 авг.
201. Нужен народу //Учитель Казахстана.-1970.-3 июня.
202. Писатель народа //Партийная жизнь Казахстана.-1970.-N 8 .-С .І2- 

15.
203. Расцвет национальной культуры / /  Путь к коммунизму.-1970.-19 

сент.
204. Сокровенные думы поэта : [К 125-летию со дня рождения Абая] 

//Учитель Казахстана.-1970.-22 июля.
205. Устами акынов : [О некоторых акынах-казахах, воссоздающих в 

стихах образ В.И.Ленина] //Учитель Казахстана.-1970.-22 апр.

1971

206. Азамат соғысының батырларының қазақ өдебиетіндегі бейнелері 
//Тез.докл. науч.конф.проф.преп. состава КазГУ, посвящен XXIV 
съезду КПСС.-Алма-Ата, 1971.-226-227 бет.

207. Академик Маргулан-фольклорист //Казахская фольклористика. - 
Алма-Ата,1971.-37-38 с.

208. Алыптың алғашқы адымы //С ем ей таңы.-1971.-7 желтоқсан.
209. Ардагерлер образы ойға оралса.// Ж ұддыз.-1971.-N 12.-159 бет.
210. Жасампаз халық жыршысы //Лениншіл жас.-1971.-3 қараша.
211. Жастардьщ ғибратшысы :[Абай туралы] //Лениншіл жас.-1971.-28  

мамыр.
212. Патриот ақын //Қазақстан мұғалімі.-1971.-30 қыркүйек.
213. Үрпақгардың ұлы ұстазы //О рал өңірі.-1971.-27 мамыр.
214. Халық ақьіны //Соц.Кдзақстан.-1971.-3 наурыз.
215. Халыкдар достығы идеясыньщ кдзіргі қазақ совет өдебиетіндегі 

көрінісі.-Алматы, 1971.-33 бет.
216. Шалқар талант иесі : [К,Аманжолов туралы] //Октябрь туы.- 

1971.-3 караша.
217. Великий акын : [О Джамбуле] //П риуралье.-1971.-26 нояб.
218. Великий народный акын : [К 125-летию со дня рождения 

Джамбула] //П уть Ленина.-1971.-23 нояб.
219. Великий поэт и просветитель :[К 125-летию со дня рождения Абая 

Кунанбаева] / /  Парт.жизнь Казахстана.-197l.-N  6.-С .64-66.
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220. Великий реалист : [К 125-летию со дня рождения А.Кунанбаева] 
//П уть  к коммунизму.-1971.-28 мая.

221. Песни Батыра : [К 125-летию со дня рождения Джамбула] / /  Огни 
Алатау.-1971.-19 нояб.

222. Поэт новатор : [О творческой деятельности А.Кунанбаева] / /  Путь 
Ленина.-1971.-30 июня.

1972

223. Жүз жасаған жүрек сыры //К азахстан әйелдер і.-1972.^  1.-28-29  
бет.

224. Көрген мен түйген / /  Кдзақ өдебиеті.-1972.-17 қараша.
225. К^імбат қазынамыз.//Кдзақ әдебиеті.-1972.-13 қазан.-Кітапқа сын: 

М.Габдуллин, Т.Сыдықов.Кдзақ халқының батырлық жыры,- 
Алматы,1972.

226. Сыршыл ақын //С оц.Кдзақстан.-1972.-9 маусым.
227. Сыршыл лирик //Көкшетау правдасы.-1972.-8 маусым.
228. Халықтар достығының күйшіші //Коммунизм туы.-1972.-8 

маусым./Үйғыр тілінде.
229. Шыңдалған шеберлік : [Ғ.Мұстафин туралы] //Соц.Кдзақстан. 

1972.-24 желтоқсан.
230. Мастер казахской прозы //П уть Ленина.-1972.-13 дек.
231. Певец нового человечества : [К 125-летию со дня рождения 

Джамбула] //Учитель Казахстана.-1972.-5 янв.
232. СССР-Отчизна мая //О гни Алатау.-1972.-8 июня.

1973

233. Абайтану арнайы курсы : Программа.-Алматы, 1973.-17 бет.
234. Ақ жарқын жандар / /Кдзақстан ауыл uiapyaun»Mbirbi.-1973.-N 3.- 

54-56 бет.
235. Арман аясында : [Асанкдйгы туралы] / /  Кдзақстан мектебі.-1973.- 

N 7.-90-93 бет.
236. Иасауи хиқметтері туралы //К д за қ  тілі мен әдебиеті.-1973.- 

Ш ы ғ.3,-154-167 бет.
237. Жанақ ақын жайында //Ж а л ы н .-1 9 7 3 .^  4.-119-126 бет.
238. Келешекті көксеген күрескер //К д за қ  әдебиеті.-1973.-28 

желтоқсан.
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239. XV —XVII ғасырлардағы казақ өдебиеті: Лекциялық курс.
Алматы, 1973.-86 бет.

240. На подступах к большому мастерству //О гни Алатау.-1973.-2 
марта.-Рец.на кн.: М.Джумагулов.Орлы гибнут в вышине.-Алма- 
Ата,-243 с.

241. Роман о большевике-батыре //П риуралье.-1973.-20 фев.-Рец.на 
кн.: М.Джумагулов.Орлы гибнут в вышине.-Алма-Ата, 1971.-147 с.

242. Роман о красном батыре //П уть Ленина.-1973.-28 февр.-Рец.на 
кн.:М.Джумагулов.Орлы гибнут в вышине.-Алма-Ата,1971.-243 с.

1974

243. Ақындардың ақыны : [Сүйінбай туралы] //О рал өңірі.-1974.-25  
желтоқсан.

244. Ғалым үстаз .[Б.Кенжебавтың 70 жасқа толуына орай] //К дзақ  
өдебиеті.-1974.-11 қазан.

245. Даркдн дарын иесі : [С.Дөнентаевтьщ туғанына 80 жыл] 
//Ж үлды з.- 1974.-N  10.-209-212 бет.

246. Ер есімін ел сақгар : [Кдзақ өдебиетіндегі азамат соғыс 
батырларының бейнесі] -Алматы, 1974.-23 бет.

247. Көрнекті қазақ жазушысы-Әбу Сөрсенбаев.-Алматы, 1975.-26 бет.
248. Кррдайдан ескен қоңыр жел //О рал өңірі.-1974.-15 тамыз.
249. Сүлеймен Бақырғани мүралары //К дзақ тіл і мен өдебиеті.-1974.- 

Ш ы ғ.5.142-154 бет.
250. Авангард эпохи : Очерки //Приуралье.-1974.-7сент.
251. Я бы солнцем взошел над землей : [К 80-летию со дня рождения 

С.Торайгырова] / /  Огни Алатау.-1974.-30 янв.

1975

252. Алтын бастау :[М .Кд шхдри дың "Дивани лұғат ат-түрік" еңбегінің 
әдеби маңызы туралы] //Ж алы н.-1975.-К  6.-139-145 бет.

253. Ардагер еңбегі / /Ж ұл дыз.-1975.-N  6.-23-27 бет.
254. Әл-Фараби-әдебиетші //К дзақстан MeKTe6i.-1975.-N 4.-93-96 бет.
255. Көрнекті қазақ жазушысы Әбу Сәрсенбаев.-Алматы,1975.-26 бет.
256. Кджырлы каламгер : [Ө.Сәрсенбаевтың туғанына 70-жыл] 

//Ж ү л д ы з.-1 9 7 5 .^  10.-209-216 бет.
257. Қазақ ауыз өдебиеті //К д за қ  Совет энцикл.-Алматы,1975.-Т.6.- 

222-223 бет.
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258. Кдзақ әдебиеті тарихы : Проірамма —Алматы,1975.-ПІығ.1.-18 
бет./М.Жолдасбековпен бірге

259. Кдзақ өдебиетінің ертедегі нұсқалары //К д за қ  Совет энц.- 
Алматы, 1975. -Т .6.-230-231 бет.

260. Орта ғасырлардьщ өдебиет ескерткіштері.-Алматы,1975.-60 бет.
261. Өшпес мүра : [М.Кдшкдридың "Дивани лұғат ат-түрік" еңбегінің 

өдеби маңызы туралы]//Кдзақ тілі мен әдебиеті.-1975.-Ш ығ.6.- 
140-148 бет.

262. Халыктар достығы-кдзақ поэзиясыньщ негізгі идеясы //Октябрь 
туы.-1975.-10 қыркүйек.

263. Ізденіс іздері.-Алматы,1975.-220 бет.
264. Программа по раннему периоду истории казахской литературы.- 

Алма-Ата,1975.-Вып.1.-18 с./Соавт.М.Д.Джолдасбеков

1976

265. Дөдем Кррқыт кітабы //К дзақ тіл і мен әдебиеті.-1976.-Ш ығ.8.-12-
16 бет.

266. Ежеліі әдебиет тарихыньщ программасы.-Алматы,1976.-15 бет.
267. Ерлік-күрес шежірелері-Алматы, 1976.-34 бет.
268. Көне дөуір әдебиетін оқыту мәселесі //Материалы VI учебно

методической конф.проф.-преп.состава, посвящ.ХХУ съезду 
КПСС.-Алма-Ата, 1976.-157-158 бет.

269. Кдзақ әдебиеті тарихыньщ программасы : Ежелгі дәуір және XVIII- 
XIX гт.-Алматы, 1976.-52 бет.

270. Қорқыт ата кітабы //К д за қ  тілі мен әдебиеті.-1976.-Ш ығ.8.-10-27  
бет.

271. Ноғайлы дәуірдің әдебиеті / /К дзақ  Совет энц.-Алматы, 1976.-Т.8.- 
394 бет.

272. Өнер, ғылым бабасы : [Әл-Фараби поэзия тақмрыбына] //К д зақ  
тілі мен әдебиеті.-1976.-Ш ығ.7.-3-11 бет.

273. Революцияға дейінгі қазақ өдебиетінен курс жұмыстарыньщ 
тақьірыптары мен өдебиеті :Методикалық көрсеткіш-Алматы,1976.-
17 бет.

1977

274. Ақынның болат топшысы //Ж ұ л д ы з.-1 9 7 7 .^  4.-205-208 бет.- 
Ютапқа сын.: С.Аронұлы.Акңық-Алматы, 1975.-136 бет.
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275. Әлемге шықкдн аты бар : [А.С.Пушкин еңбектері хақында] 
//К д за қ  өдебиеті.-1977.-18 ақпан.

276. Кдзақ революционерлерінің өдебиеттегі бейнесі //Ж ұлды з.-1977.-N
8.-198-202 бет.

277. Кджырлы күрес жыры //Лениншіл жас.-1977.-7 шілде.
278. "Кудатғу білік"-көркем туынды //К д за қ  өдебиеті.-1977.-4 тамыз.
279. Революция кдһармандары //Лениншіл жас.-1977.-26 шілде.
280. Сүйіншәлиев Х.Ж. //К д за қ  Совет энц.-Алматы,1977.-Т .10.-469  

бет.
281. ІХ-ХІІ ғасырлардағы әдебиет ескерткіиггері-Алматы,1977.-68 бет.
282. Литературные наследия Аль-Фараби / /С б .Казахская филология.- 

1977.-Вып.7.-С.63-72.

1978

283. Жарқын бейне //К дзақ  әдебиеті.-1978.-21 көкек.
284. Жезтаңдай жырау //О рал өңірі.-1978.-27 кдзан.
285. Саңлақгар сарабы : Әдеби зерттеулер.-Алматы, 1978.-264 бет.
286. Түңғыш кддамдар //Ленин жолы.-1978.-22 желтоқсан.
287. Терең толғау туындылары : [М.Әуезовтің 80 жаскд толуына] 

//К дзақ т іл і мен өдебиеті.-1978.-Ш ығ.9.-24-34 бет.
288. Үлы Октябрь және қазақ әдебиеті.-Алматы, 1978.-35 бет.
289. Үлы патриот //К д за қ  әдебиеті.-1978.-21 шілде.
290. Из глубины творческих мыслей //Казахский язык и литературы. 

1978.-Вып.9.-С.37-40.

1979

291. Ақын Кулан Алдаберген ұлы //Ж aлы н.-1979.-N  6.-152-155 бет.
292. Алғыс арқалаған аға : [Ғалым Б.Кенжебаев 75 жаста] //Лениншіл 

ж ас.-1979.-6 қазан.
293. Кулан Алдабергенұлы ақын //Ж aлы н.-1979.-N  6.-152-155 бет.
294. Глубокое повествование //Казахская литература.-1979.-N  9.-С .12- 

15.
295. Истоки казахской поэзии //Сб.Вопросы казахской филологии.- 

Алма-Ата, 1979.-С.43 -50.
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1980
296. Абайдың эстетикалық көзқарасы //К дзақ  әдебиеті.-1980.-18  

шілде.-Кітапка сын. : А.С.Кдлмырзаев.Эстетическое в творчестве 
Аб ая. - Алма - Ата, 1979.

297. Кдзақ өдебиеті //К дзақ  Совет. Соц.
Республикасы.энц.Алматы,1980.-538-540 бет.

298. Мәделі ақынның мүралары //Ж ұлды з.-1980.-13-17 бет.

1981

299. Кдзақ әдебиеті тарихының программасы : Ежелгі дәуір және XVIII- 
XIX и 1.-Алматы,1981.-52 бет.

300. Кдзақ әдебиеті XVIII-XIX ғасырларда :Жоғарғы оку орындарына 
арналған окулық.-Алматы,1981.-167 бет.

301. Мәделі қожа //Ж ұ л д ы з.-1 9 8 1 .^  5.-198-200 бет.

1982

302. Ақын мұраты //К д за қ  әдебиеті мәселелері.-Алматы,1982.-63-72  
бет.

303. Зерттеу нәтижесі //С оц.К дзақстан.-1983.-9 маусым.-Кітапқа сын. : 
Шыңырау бұлақгар.-Алматы, 1982.-255 бет.

304. Кдзақ ақындарының поэзиясы : Оку құралы.-Алматы, 1982.-172 
бет.

305. Ыбьфай Алтынсарин //М әдениет және TypMbic.-1982.-N 4.-6-7 бет.
306. Эпос-ел естелігі //Соц.Кдзақстан.-1982.-18 тамыз.-Кітапкд сын: 

Кдзақ эпосы.-Алматы, 1982.-232 бет.
307. Эстетическое учение В.И.Ленина //М ат.межвузов. науч.- 

теорет.конф.ученых г.Алма-Аты : Решения XXVI съезда КПСС- 
крупный вклад в теорию и практику научного коммунизма.-Алма- 
Ата, 1982.-С. 12-13.

1983
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308. Алғы сөз.Қашқари Махмуд.Диуани лүғат ат-түрік : Жинағынан 
өлеңдер./Көркем аудармасын жаеаған Ф.Оңғарсынова //К д зақ  
әдебиеті.-1983.-18 наурыз.

309. Диуани Лұғат ат түрік //К д за қ  өдебиеті.-1983.-18 наурыз.
310. Кдзақ прозасындағы жаңа леп //Ж aлы н.-1983.-N  5.-148-151 бет.
311. "Сөзстан" сыры //Лениншіл ж ас.-1983.-16 тамыз.-Кітапкд сын : 

Сөзстан.Әдеби сын макдлалар.-Алматы,1980.
312. "Сөзстан" сыры //Лениншіл жас.-1983.-16 тамыз.-Кітапкд сын : 

Сөзстан /Күрастырған Қ.Ергөбеков.-Алматы, 1983.-263 бет.
313. [Рецензия] Шкатулка древностей //Ленинская смена.-1983.-6 окт.- 

Кітапкд сын : Ә.Дербісәлиев.Шыңырау бүлақгар.-Алматы, 1982.- 
255 бет.

314. Түрлаулы толганыстар / /  Ж алы н.-1983.^  5.-148-151 бет.-Кітапқа 
сын: Келешек кіріспесі :Роман.-Алматы, 1981.-376 бет.

315. Халықгардың қазақ әдебиетіндегі интернационалдық достығы.- 
Алматы,1983.-40 бет.

1984

316. Ар-ождан биігі //О рал өңірі.-1984.-23 наурыз.
317. Археология және өдебиет //Лениншіл жас.-1984.-11 мамыр.
318. Ғылымға арналған ғұмыр //О рал өңірі.-1984.-24 қараша.
319. Көне түркі поэзиясының түңғыш жинағы //Ж үлды з.-1984.-N  3.- 

192-196 бет.
320. [Рецензия] //Советская тюркология.-1984.-N  2.-С.89-90.-Кітапқа 

сын: Ә.Дербісәлиев.Шыңырау бұлақгар.-Алматы,1981.-279 бет.
321. Изучение и переводы Низами в Казахстане / /  Тез. докл. 

Всесоюз.конф.: Роль Низами в развитии лирики в мировой 
литературы.-Баку, 1984.-С .25-27.

1985

322. Fa сыр дан озған ақын : [Сара Тастанбекқызы тур алы 1878-1916 ж.] 
//3Kaju>ra.-1985.-N 5.-134-138 бет.

323. Кдзақ әдебиеті тарихының программасы : Ежелгі дәуір және XVIII- 
XIX гт.-Алматы, 1985.-52 бет.

324. Кдрымды кдламгер :[Э.Сэрсенбаев тур алы] //Ж ет ісу .-1985.-12 
қараша.
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325. ИІоқан-публицист жазушы //Кдзақстан MeKTe6i.-1985.-N 11.-66-70 
бет; Орал өңірі.-1985.-20 кдзан.

1986

326. Абайдың кдра сөздері гЗерттеу.-Пекин, 1986.-86 бет.
326. Асыл сөздің асқар белі //О рал өңірі.-1986.-25 көкек.
327. Диуани лұғати ат -түрік: Оқу құралы.-Алматы, 1986.-67 бет.
328. Кдзақ поэзиясының алыбы //Соц.Кдзақстан.-1986.-6 көкек.
329. XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті.-Алматы, 1986.-236 бет.
330. Отец моих песен : [140 —летие Д.Джабаева]//Казахстанская 

правда.-1986.-22 апр.

1987

331. Ғасырлар поэзиясы : Зерттеулер.-Алматы, 1987.-216 бет.
332. Фольклор-зеркало истории народа //П уть Ленина.-1987.-15 сент.

1988

333. Ақынның оралуы //Алматы ақіпамы.-1988.-12-14 шілде; Орал 
өңірі.-1988.-23 тамыз.

334. Достық жаршысы //С оц.Кдзақстан.-1988.-29 шілде.
335. Ежелгі әдеби мүралар хақында / /Қазақсган MeKTe6i.-1988.-N 3.- 

42-45 бет.
336. Хакім ата мұралары хақында //Б ізд ің  Отан.-1988.-23 желтоқсан.
337. Шәкерімнің оралуы //О рал өңірі,-1988.-23 тамыз.

1989

338. Ежелгі өдебиет Юрта мектепке арналған методикалық кұрал.- 
Алматы,1989.-32 бет.

339. VIII-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті.-Алматы, 1989.-278 бет.
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340. Үстаздық еткен жалықпас /Сұхбат. А.Кдоаубаева //Лениншіл 
ж а с.-1989.-7 кдңтар.

1990

341. Алғы сөз //Ш .Қүдайбердіүлының өлеңдері мен поэмалары.- 
Алматы, 1990.-537 бет.

342. Есімі ел есінде //Ө ркен.- 1990.-17 наурыз.
343. Заманымыздың заңғар суреткері //С өби т Мұқанов тағылымы.- 

Алматы,1990.-Т. 1.-136-142 бет.
344. Иегерлікке кедергі болмаса екен //Лениншіл ж а с .-1990.-6 маусым.
345. Кдзақ өдебиеті тарихы :Программа.-Алматы, 1990.-51 бет.
346. Күдайбердіүлы Ш.Өлендері мен поэмалары /Күраст.алғы сөзін 

жазған Х.Сүйіншәлиев.-Алматы, 1990.-207 бет.
347. Окушысына асықкдн асыл жыр //Зерде.-1990.-ІЧ 10.-39 бет.
348. Өр мінезді өрен жүйрік ақын //Ө ркен.-1990.-6 қазан.

1991

350. Әдебиет тарихы-халық тағдыры //К дзақ тіл і мен өдeбиeтi.-1991.-N
5.-9-11 бет.
349. Бөкеев Шәңгерей //Ж aлы н.-1991.-N  2.-77-81 бет.
350. Күлыншақ ақын //Ө ркен.-1991.-15 қараша.
351. "Менің сөзім сары алтын, ойыңа түй, бұл шыным"//Өркен.-1991.- 

10 тамыз.
352. Мұрат ақын //Ж ү л д ы з.-1 9 9 1 .^  2.-169-176 бет.
353. Толғантып жүрген жайлар //Ө ркен.-1991.-16 ақпан.
354. Шәңгерей /1847-1920ж ./ //Ж а с  алаш.-1991.-20 қыркүйек.
355. Шортанбай Кднайүлы /1818-1881 ж ./  //Лениншіл ж ас.-1991.-29- 

30 наурыз.

1992

356. Дулат ақын : [Бабатайүлының туғанына 190 жыл] //Ж үлды з.- 
1992.-N  12.-175-181 бет.

357. Иасауи және оның хикметгері //Ж а с  алаш.-1992.-26,-27 маусым.
358. Оқулық сапасы-басты мүрат //К д зақ  тілі мен өдeбиeтI.-1992.-N

2.-3-11 бет./М .Кдратаев, С.Қирабаев бірге.
359. XIX ғасыр әдебиеті : Окулық.-Алматы, 1992.-5 кітап.-ЗбО бет.
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360. XIX ғасыр өдебиеті.Хрестоматия.-Алматы, 1992.-6 кітап.-224 бет.

1993
361. Ақан сері //Ж а с  алаш,-1993.-5 тамыз.
362. Бұқар екеңдеген кәріңіз : [Бұкдр Кдлкдманұлының туғанына 325 

жыл] //Егемен Кдзақстан.-1993.-20 тамыз.
363. Дуалы ауызды Дулат ақын //Ө р кен .-1993.-2 қаңтар.
364. Сүлеймен Бақырғани мұралары / /  Жас алаш.-1993.-21-22 мамыр.
365. Суреткер сүрлемі //Егемен Кдзақстан.-1993.-13 тамыз.

1994

366. Абайтанудың жаңа бағыт-бағдары / /Ақикдт.-1994.-N  9.-55-59 бет.
367. Даналық қазынасы :Кржа Ахмет Иасауи мүраларын тану 

мұраттары //Алматы ақшамы.-1994.-25-27 шілде.
368. Шоқгығы биік бір тұлга //Егемен Кдзақстан.-1994.-18 қазан.

1995

369. Даналық тағылымдар үңдестігі //К дзМ У  хабаршысы.Филолог.сер.- 
1995.-N  3.-48-58 бет.

370. Кдзақ әдебиеті тарихыньщ программасы : Ежелгі дәуір және XVIII- 
XIX гг.-Алматы,1995.-57 бет.

371. Күнанбайға да құрмет лайық //Алматы ақшамы.-1995.-17 мамыр.

1996

372. Абай мүраларын зертгеудің кдзіргі міндеттері //К д за қ  тілі мен 
әд еби ет і.-1996 .^  3 .-3-13 бет.

373. Ақындық өнердің алыбы : /Ж .Ж абаев/ //К дзМ у  
xaбapшыcы.Филoлoг.cep.-1996.-N 5.-37-46 бет.

374. Жамбыл халық поэзиясыньщ алыбы -Алматы,1996.-30 бет.

1997

375. Кдзақ әдебиетінің тарихы : Оқулық.- Алматы,1997.-928 бет.
376. М.О.Әуезов —Алматы,1997.-33 бет.
377. М.Әуезовтің шығармашылығы -Анкара,1997.-163-165 бет.
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378. Ш алкдр шабыт //Е гем ен  К дзақстан.-1997.-7 қазан.

1998
379. Кдзақ әдебиетінің тарихы :[VII1-XIX ғ.] -Алматы, 1998.-60 бет.
380. Өзге емес, өзім айтамын : [Өтті дөурен осылай] //Столичное 

обозрение.-1998.-21,-28 тамыз, -4 қыркүйек.
381. Таланткд тағзым :[М.Әуезов туралы] //З а ң  газеті. 1998.-25 ақпан.

Х.Ж. СҮЙІНШ ӨЛИЕВТІҢ ҒЫ ЛЫ МИ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН  
ОРЫНДАЛҒАН ДОКТОРЛЫ Қ ЖӘНЕ КАНДИДАТТЫҚ 
ДИССЕРТАЦИЯЛАР

Докторлық диссертациялар

1. Еңсегенүлы Т. Кдзақ өдебиетінің арғы төркіні және дөстүр 
жалғастығы.-Алматы, 1997.-377 бет.

2. Кдраев М.Ө. Кдзақ өдебиетінің тарихи даму кезеңдеріндегі көркемдік 
өдіс мәселелері .-Алматы,1995.-367 бет.

3. Бекбергенов М . Революционная действительность и ее отражение в 
казахской прозе.-Ташкент, 1932.-369 с.

4. Крңыратбаев Ә. Древнетюркская поэзия и казахский фольклор.-Алма-
Ата,1971.-229 с.

Кандидаттық диссертациялар

1. Ахметбекова А.К. Кржа Ахмет Иасауидің шытармашылыгы.- 
Алматы, 1995.-163 бет.

2. Бермағамбетов С.Ж. Діни-ағартушылық және Кердері Әбубәкірдің 
әдеби мұрасы.- Алматы, 1995.-145 бет.

3. Жәмбеков С.Н. Бернияз Күлеевтің ақындық мүралары. -Алматы, 1997.- 
155 бет.

4. Медетбаев Т.С. Әл-Фарабидің әдеби-ғылыми мүрасы.-Алматы,1998.
143 бет.

34



5. Нұралиев А. Казахско-Таджикские взаимосвязи в области сказок и 
героического эпоса.-Алма-Ата, 1975.-194 с.

6. Оразова Ж. Әбу Сәрсенбаевтың поэзиясы.-Алматы, 1974.-214 бет.
7. Сүлейменов Т. Ғылыми-көркем фантастикалық теориялық мәселелері.- 

Алматы,1971.-221 бет.
8. Тілеуханова А.Т. Шөкәрім шығармаларындағы шеберлік пен таным 

бірлігі —Алматы, 1995.-175 с.
9. Есенжанов У. Литературно-эстетическая традиция Абая в казахской 

литературе XIX века.-Алматы,1992.-155 с.
10. Жамбуршиева У. Поэзия Турмагамбета Изтлеуова.-Алматы, 1990.-180 

с.
11. Тебегенов Т.С. Акынская традиция и своебразие поэзии Нартая 

Бекежанова.-Алма-Ата,1987.-159 с.

Х.Ж.СҮЙІНШ ӘЛИЕВТІҢ ЕҢБЕКТЕРІНЕ ЖАЗЫЛҒАН 
ПІКІРЛЕР

1. Бердібаев Р. Әдебиет тарихы туралы зертгеу / /Қазақстан мұғалімі. 
1968.-14 наурыз.-Кітапкд сын.: Х.Сүйіншәлиев.Кдзақ әдебиетінің 
кдлыптасу кезендері.-Алматы, 1967.-384 бет.

2. Бөпежанова Ә.[Cын]//Ж үлдыз.-1976.-N 8.-216 бет.-Кітапқа сьга.: 
Х.Сүйіншәлиев. Ізденіс іздері.-Алматы, 1975.-220 бет.

3. Ғабдуллин М.Зерттеу жемісі //К дзақ  әдебиеті.-1968.-11 мамыр.- 
Кітапқа сын: Х.Сүйіншәлиев.Кдзақ әдебиетінің кдлыптасу 
кезендері.-Алматы,1967.-384 бет.

4. Исаев С.,Әбжанов М. Ертедегі өдебиет нүскдлары //Е ңбек  туы.- 
1968.-15 тамыз.-Кітапкд сын :Ертедегі қазақ әдебиеті : 
Хрестоматиясы./Қүраст. Б.Кенжебаев, Х.Сүйіншалиев, 
М.Жолдасбеков.-Алматы,1967.-207 бет.

5. Кенжебаев Б.Жаңа зерттеу //Лениншіл жас.-1968.-6 шілде.-Кітапқа 
сын.: Х.Сүйіншәлиев.Кдзақ әдебиетінің кдлыптасу кезеқдері.- 
Алматы,1967.-384 бет.

6. Кдмбаров К, Бағалы зерттеу //Кдзақстан MeKTe6i.-1968.-N 3.-88 
бет.-Кітапқа сын.: Х.Сүйіншөлиев.Кдзақ әдебиетінің қалыптасу 
кезеңдері.-Алматы, 1967.-384 бет.

7. Кдрашин Ө.Зерделі зерттеу //О рал өңірі.-1969.-29 қаңтар.-Кітапқа 
сын : Х.Сүйіншөлиев.Кдзақ әдебиетінің кдлыптасу кезеңдері. 
Алматы, 1967.-384 бет.

35



8. Кржакесв Т.Зерделі зерттеу //Ө ркен.-1990.-20 казан.-Кітапка сын : 
VIII- XVIII ғасырлардағы казақ өдебиеті.-Алматы, 1989.-279 бет.

9. Мөмет С. Он екі ғасырды қамтыған оқулық //Егемен Кдзақстан.- 
1998.-5 ақпан.-Кітапка сын : Х.Сүйіншөлиев.Кдзақ өдебиетінің 
тарихы.-Алматы, 1997.-928 бет.

10. Нарымбетов Ә. Үлы ақын туралы монография.//Октябрь туы.-1957.- 
16 караша.-Ютапка сын :Х.Сүйіншөлиев.Абайдың кара сөздері.- 
Алматы,1956.-152 бет.

11. Рахымжанов Ә. Көмекші құрал ма, көмескі құрал ма? //Кдзақстан  
мүғалімі.-1963.-11 көкек.-Кітапка сын : Х.Сүйіншөлиев.ХҮПІ-ХІХ 
ғасырлардағы қазақ әдебиеті.-Алматы, 1961.-156 бет.

12. Сөрсекеев М. Абайдың прозалық сөздері //К д за қ  әдебиеті.-1956.-13  
маусым.-Кітапка сын: Х.Сүйіншәлиев.Абайдың кара сөздері.- 
Алматы, 1956.-152 бет.

13. Сейдеханов К. Зертгеуден окулыкқа //Казақстан мұғалімі.-1982.-19 
наурыз.-Кітапка сын: Х.Сүйіншөлиев.Казақ әдебиеті XVIII-XIX 
ғасырларда.-Алматы, 1981.-52 бет.

14. Талжанов С. Тоқсан ауыз сөздің тобыкдай түйіні 
бар.//Соц.Казақстан.-1963.-7 көкек.-Кітапқа сын: 
Х.Суйіншөлиев.ХМН- XIX гасырлардағы кдзақ әдебиеті.- 
Алматы, 1961.-156 бет.

15. Тұрысбек Р. Жылдар жемісі //О рал өңірі.-1978.-5 сөуір.-Кітапка 
сын: Х.Сүйіншәлиев. Саңлақгар сарабы.-Алматы, 1978.-264 бет.

16. Түрысбек Р. Ізденіс іздері //Е ңбек  туы.-1976.-20 наурыз.-Кітапка 
сын: Х.Сүйіншәлиев. Ерлік-күрес шежірелері.-Алматы, 1976.-34 бет.

17. Ыскақов Б. Бағалы окулы қ//Ж етісу.-1982.-29 маусым.-Ютапқа 
сын: Х.Сүйіншәлиев.Казақ өдебиеті XVIII- XIX ғасырларда.- 
Алматы, 1981.-52 бет.

18. Ысқақов Б. Бағалы окулық //С ем ей таңы.-1982.-18 мамыр.-Кітапқа 
сын: Х.Сүйіншөлиев. Қазақ әдебиеті XVIII-XIX ғасырларда .- 
Алматы,1981.-52 бет.

19. Ыскақов Д ., Еңсегенов Т. Ғасырдың кәусөр бұлағы //Л енин жолы.- 
1982.-22 шілде.-Кітапка сын: Х.Сүйіншәлиев.Казақ өдебиеті XVIII- 
XIX ғасырларда.-Алматы,1981.-52 бет.

20. Бекхожин Х.Исследование по истории литературы //Парт.жизнь  
Казахстана.-1969.-N 8 .-72-73c.-
Рец.накнлХ.Суюншалиев.Становление и развитие казахской 
литературы.-Алма-Ата,1967.-243 с.

36



21. Нарымбетов А. Исследование о прозе Абая //Учитель Казахстана. - 
1957.-12 дек.-Рец.на кн: Х.Ж.Суюншалиев. Проза Абая.-Алма- 
Ата,1957.-55 с.

22. Рустемов Л. Живой и сложный процесс.//Учитель Казахстана. - 
1968,-8 мая.-Рец.на кн: Х.Суюншалиев.Становление и развитие 
казахской литературы.-Алма-Ата, 1967.-119 с.

ӨЗГЕ АВТОРЛАР КӨРСЕТКІШТЕРІ 
ИМ ЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Бекхожин X. 155
Габдиров И. 92,93
Дербісалин Ә. 76 
Жиреншин А. 34
Жолдасбеков М. 171,258,264 
Кенжебаев Б. 99,171
Каратаев М. 359
Кирабаев С. 359
Нуртазин Т. 97
Омаров Қ. 178,187
Сахариев Б. 76
Ысмайылов Е. 71

37



МАЗМҰНЫ

1. Алғы сөз. 3
2. Х.Ж. Сүйіншөлиевтің өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері. 4
3. Х.Ж.Сүйіншөлиевтің ғылыми, педагогикалық және

қоғамдық қызметі туралы қысқаша очерк. .5
4. Профессор Х.Ж.Сүйіншәлиевтің өмірі мен еңбектері туралы

өдебиеттер .. .. .9
5. Еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші .. 12
6. Х.Ж. Сүйіншәлиевтің ғылыми жетекшілігімен орындалған

докторлық және кандидаттық диссертациялар.. 34
7. Х.Ж.Сүйіншәлиевтің еңбектеріне жазылған пікірлер. .35
8. Өзге авторлар көрсеткіштері. 37

38



Қүрастырғандар:
С.Ө.Кокыбасова, Э.Қ.Пертаева.

Сұйіншәлиев Ханғали Жұмашұлы:
Биобиблиографиялық көрсеткіш

ИБ №450

Басылуға 24.11.98 кол к.ойылды. Пішімі 60x94 1/8. Офсетті қағаз. 
Офсетті басылыс. Көлемі 2,3 б.т. Таралымы 100 дана. Тапсырыс №4^9.

Бағасы келісімді.

Әл-Фараби атындағы Қазак. мемлекеттік үлттык университетінің 
"Қазак университет!" баспасы.

480078. Алматы, әл-Фараби даңғылы,71.


