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Үсынылып отырған көрсеткіш әл -  Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті ғалымдарының биобиблиографиясы 
сериясың жалғасы болып табылады.

Көрсеткіш ауылшаруашылық ғылымының докторы, Кдзақ 
халық “Экология” академиясының академигі, профессор Есбол 
Жамалбековке арналған.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін сипаттай- 
тын мөліметтер, оның еңбектері жөне ол туралы өдебиеттер енгі- 
зілген.

Жарияланған еңбектер әрбір жыл колем інде мерзімдік 
төртіппен орналасқан: әуелі қазақша, одан кейін орыс тілдерінде.

Оқырмандар пайдалануына ыңғайлы болу үшін авторлардың 
аты -  жөні беріліп отыр.

АЛҒЫ СӨЗ



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

Биобиблиография посвящена доктору сельскохозяйственных 
наук, академику Казахской народной академии “Экология”, про
фессору Есболу Жамалбекову.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и дея
тельность профессоро Е.Жамалбекова, его публикации.

Работы расположены в хронологическом порядке, в пределах 
каждого года по алфавиту. Сначала идут работы, опубликованные 
на казахском языке, затем на русском языке. Для удобства пользова
ния в конце указателя приведен именной указатель соавторов, в 
котором ссылки даются на порядковые номера работ.

Работы, не просмотренные de visu, отмечены звездочкой.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Ауылшаруашылық ғылымының докторы, профессор 
Е.Жамалбековтің өмірі, ғылыми-педагогикалық және 

қоғамдық қызметтерінің негізгі кезендері

1934 жылы 17 мамырда Оңтүстік Қазақстан облысының 
Түлкібас ауданының Кершетас аулында дүниеге келді.

1941-1945 жж. бастауыш мектепте жергілікті С.М.Киров 
атындағы үжымшарда оқыды

1945-1948 жж. орталау мектепте көрші Г.М. Дмитров 
атындағы ұжымшарда (Жиінбай ауылы) оқыды

1948-1951 жж. Балықшы қазакдіа орта мектеп интернатта 
оквіп, күміс медальмен бітірді

1951-1956 жж. С.М.Киров атындағы Кдзақ мемлекеттік 
университетінің биология - топырактану факультетінің 
топырактану бөлімінің студенті.

1956-1958 жж. Тың жөне тыңайған жерлерді тандайтын 
Қостанай-Петропавл экспедициясында топырактанушы-инженер

1959-1961 жж. Қаз ССР FA Топырактану институтының 
аспиранты.

1962- 1963 жж. Кдз ССР FA Топырактану институтының кіші 
ғылыми қызметкері.

1963- 1966 жж. Қаз ССР FA Топырактану институтының 
Маңғыстау тірек пунктінің меңгерушісі.

1965 ж. "Мақга-Арал кеңшарының топырақ-мелиоративтік 
жағдайы және оны жақсарту жолдары' тақырыбына кандидаттық 
диссертация қорғады.

1966-1973 жж. Кдз ССР FA Топырактану институтының аға 
ғылыми қызметкері.

1970 ж. В.И.Лениннің 100 жылдығына байланысты 'Айбыңды 
еңбегі" үшін медалімен марапатталды.

1973-1996 жж. Қаз ССР FA Топырактану институтының 
топыракты қайта күнарландыру лабораториясының мецгерушісі 
жөне қосымша 1991 жылдан өл-Фараби атындағы КдзМУ-дің 
физикалық география кафедрасының доценті, профессоры.

1984 ж. Халық шаруашылықтағы жетістіктері үшін ХШЖК 
қола медалімен марапатталды.

1986 ж. Көпжылдық айбынды еңбегі үшін "Еңбек ардагері" 
медалімен марапатталды.

7



1973-1994 жж. Қазақ табиғат қорғау Орталық кеңесінің 
мүшесі.

1971-1989 жж. аралығындағы барлық Бүкілодақгық 
топырақгану қоғамының (ҚСРО БТҚ) съездеріне 
баяндамаларымен қатысты.

1971 ж. 1У ҚСРО БТҚсъезі, Алматы
1977 ж. У ҚСРО БТҚ съезі, Минск
1981ж. У1 ҚСРО БТҚ съезі , Тбилиси
1985 ж. У11 ҚСРО БТҚсъезі, Ташкент
1989 ж. У111 ҚСРО БТҚсъезі, Новосибирск 
Баяндамалардың тақырыптары автордың еңбектерінің

тізімінде келтірілген.
1974 ж. X халықаралық топырақганушылардың конгресінің 

делегаты, Мәскеу қаласы.
1975 ж. X II халықаралық ботаниктер конгресінде 

баяндамамен қатысты (Ленинград қаласы).
1978 ж. Бүкілодақгық геоморфологтардың жиналысында 

баядамасымен қатысты (Қазан қаласы).
1992 ж. - 11.00.11 қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

тиімді пайдалану мамандығы бойынша «Маңғыстау түбегінің жер 
қорларын эколого-мелиоративтік бағалау және тиімді пайдалану- 
мен қоргауьТ деген тақырыпқа докторлық диссертация қорғады.

1994-1997 жж. Кдз FA Топырақгану институтында Д 53.21.01 
мамандандырылған докторлық диссертациялық кеңесінің 
ғылыми хатшысы.

1995 ж. Қазақ халық «Экология академиясының академигі 
балып сайланды.

1995 ж. 11.00.11 мамандығы бойынша Кдз ССР ЖАК 
профессор ғылыми атағын берді.

1996 ж. әл-Фараби атындағы ҚазҮУ экономикалық және 
әлеуметтік география кафедрасына профессор болып түрақгы 
жұмысқа ауысты.

1997-1999 жж. әл-Фараби атындағы Кдз ҮУ география 
факультетінде К 14А.01.04 мамандандырылған кандидаттық 
диссертациялық кеңесінің төрағасының орынбасары.

2000-2003 жж. М.Х.Дулати атындагы Тараз мемлекеттік 
университтетінде Д. 14.03.02 мамандаңдырьшған докторлық 
диссертациялық кеңесінің мүшесі.
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2003 ж. өл-Фараби атындағы Кдз ҮУ және Қаз ҒА 
география институтымен біріктірілген мамандандырылған
25.00. 24 -экономикалық өлеуметтік және саяси география,
25.00. 36 - геоэкология мамандықтары бойынша ОД14А.01.37 
гылыми кеңесінің мүшесі.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
жизни, научно-педагогической и общественной 

деятельности доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Е.ЖАМАЛБЕКОВА

Родился 17 мая 1934 года в с.Кершетас Тюлькубасского района 
Южно-Казахстанской области.

1941-1945 г.г. Начальное образование получил в местной на
чальной школе колхоза им. С.М.Кирова.

1945-1948 г.г. Неполное среднее образование получил в сосед
нем колхозе им. Г. Дмитрова в ауле Жиынбай.

1948-1951 г.г. Учился в Балыкчинской казахской средней шко
ле-интернате, которую окончил с серебряной медалью.

1951-1956 г.г. Студент почвенного отделения биолого
почвенного факультета Казахского государственного университета 
им. С.М.Кирова.

1956-1958 г.г. Инженер почвовед Кустанайско Петропавлов
ской экспедиции по отбору целинных и залежных земель.

1959-1961 г.г. Аспирант с отрывом от производства Института 
почвоведения АН Каз ССР.

1962- 1963 г.г. Младший научный сотрудник Института почво
ведения АН Каз ССР

1963- 1966 г.г. Заведующий Мангышлакским опорным пунктом 
Института почвоведения АН Каз ССР.

1965г. Зщитил кандидатскую диссертацию на тему: «Почвенно
мелиоративное состояние совхоза "Пахта-Арал" и пути его улучше
ния».

1966-1973 г.г. Старший научный сотрудник Института почвове
дения АН Каз ССР



1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд» в ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

1973-1996 г.г. Заведующий лабораторией рекультивации почв 
Института почвоведения АН КазССР и по совместительству с 1991 
года доцент, профессор кафедры физической географии К аз ГУ им. 
аль-Фараби.

1984 г. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР «За успехи 
в народном хозяйстве».

1986 г. За многолетний добросовестный труд награжден ме 
далью «Ветеран труда».

1992 г. Защитил диссертацию на соискание доктора сельскохо
зяйственных наук на тему «Эколого-мелиоративная оценка земель
ных ресурсов полуострова Мангышлак, их рациональное использо
вание и охрана» по специальности 11.00.11 - охрана и рациональное 
использование природных ресурсов.

1973-1994 г.г. Член Центрального совета Казахского общества 
охраны природы.

1995 г. ВАКом Ремпублики Казахстан присвоено научное зва
ние профессора по специальности 11.00.11 охрана природы и ра
циональное использование природных ресурсов. Начиная с 1971 го
да по 1989 гг. участник всех съездов Всесоюзного общества почво
ведов (ВОП) СССР:

1971 г. - IV съезд ВОП СССР, г.Алматы;
1977 г. - V съезд ВОП СССР, г.Минск;
1981 г. VI съезд ВОП СССР, г.Тбилиси;
1985 г. VII съезд ВОП СССР, г.Ташкент;
1989 г. VIII съезд ВОП СССР , г.Новосибирск.
1974 г. Делегат X Международного конгресса почвоведов, 

г. Москва.
1975 г. Участвовал с докладом на XII Международном ботани

ческом конгрессе (г. Ленинград).
1978 г. Участвовал с докладом на очередном Всесоюзном гео

морфологическом совещаний (г. Казань).
1996 г. Перешел на постоянную работу профессором кафедры 

экономической и социальной географии КазНУ им. аль-Фараби.
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1994-1997 г.г. Ученый секретарь и член специализированного 
совета. Д53.21.01 по присуждению ученой степени доктора наук при 
Институге почвоведения МН АН РК.

1997-1999 г.г. Заместитель председателя диссертационного Со
вета К14А.01.04 по защите диссертаций на соискание ученой степе
ни кандидата географических наук в КазНУ им. аль-Фараби.

2000-2003 г.г. Член диссертационного Совета Д 14.03.02 по за
щите диссертаций на соискание ученой степени доктора техниче
ских наук в Таразском государственном университете им. 
М.Х.Дулати по специальности 11.00.11- охрана природы и рацио
нальное использование природных ресурсов.

2003 г. Член объединенного диссертационного совета ОД 14А 
01.37 при Каз НУ им.аль-Фараби и институте географии All РК на 
соискание ученой степни доктора географических наук по специ
альности 25.00.24 экономическая, социальная и политическая гео
графия и 25.00.36 - геоэкология.

Ауылшаруашылық ғылымының докторы, Кдзақ халық 
"Экология" академиясының академигі, профессор Есбол 

Жамалбековтің ғылыми-үстаздық қызметі туралы
қысқаша очерк

Есбол Жамалбеков 1934 жылдың 17 мамыр күні Оңтүстік 
Қазақстан облысының ‘’жер жанаты” аталған Түлкібас аудан- 
ының Масат өзені бойындағы Кершетас ауылында шаруа 
отбасында өмірге келді. Бастауыш мектепті осы жергілікті С.М. 
Киров атындағы үжымшарда бітіріп, жетіжылдық мектепті іргелес 
жаткдн кдзіргі Жиынбай ауылы, бүрынғы Г. Дмитров атындағы 
үжымшарда бітірді. Сонан соң, 1948 жылы Балықшы елді 
мекенінің қазақ орта мектеп интернатына орналасып, оны 1951 
жылы күміс медальмен бітірді. Сол жылы С.М. Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университеті биология-топырактану факульт- 
етінің топырақгану бөліміне оқуға түсті. Университеттің алғашқы 
курсында оқытушылардың жетекшілігімен студенттік далалық 
практикаларда, ал 3 курстан бастап өндірістік практикаларда топ- 
ырақгану мекемелерінің далалық экспедициялық зерттеулеріне
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қатысып жүрді. Ал 1954 жылғы Е. Жамалбековтың практикасы 
мамыр айынан басталып, қараша айына дейін түгелдей Мәскеу 
қаласында өтті. Оған себеп болған жағдай - соғыс жылдарында 
жұмысы үзіліп қалған Бүкілодақтық халықшаруашылық жеті- 
стіктері көрмесінің қайтадан жабдықталып жұмыс істеуіне 
байланысты еді. Сол кездегі қалыптасқан тәртіп бойынша бұл 
көрмеде Қазақстан ауылшаруашылығының жетістіктерін 
Бүкілодақгық деңгейде насихаттап көрсету болатын.

Міне, осы өте жауапты жүмыстарды атқару үшін 
Алматыдан Қазақ мемлекеттік университетінің биология- 
топырақгану факультетінде, Қазақ ауылшаруашылық жөне мал 
шаруашылық институттарында, Мәскеудегі К.А. Тимирязев 
атындағы ауылшаруашылық академиясында оқып жүрген, 
барлығы 20 шақгы 3-4 курс студенттері тартылған болатын. Осы 
топтың құрамында Е.Жамалбеков те өз қызметін абыроймен 
атқарды.

Есбол ағамыз осы 1954 жылы Мәскеуде Бүкілодақгық 
көрмеде өткізген жарты жылдық өндірістік практикасын өзінің 
нағыз өмірлік, әрі өндірістік тәжірибесі деп санайды. Себебі сол 
кездегі Кеңес Одағының астанасы, әлемнің ең бір ірі қаласы 
Мәскеуде болып, көптеген қала экскурсияларына қатысып, қала 
тарихы мен мәдениеттерінен көптеген мағлүматтар алды. Бүкіл 
еліміздің ауылшаруашылық жетістіктері осы көрмеде көрсетілді. 
Осы саладағы ірі ғалымдар көрмеге келіп өз жетістіктері мен 
ауылшаруашылығын әрі қарай қалай дамыту керек жолдарын 
талқылап, өздерінің ойларын ортаға салып, пікір алысқанының 
куәсі болды. Олардың ішінде аты өлемге танылған, көптеген 
ауылшаруашылық дақылдарының тиімді сорттарын шығарған, 
Бүкілодақгық ауылшаруашылық көрмесінің директоры академик 
Н.В. Цицынның, тың жерлерді игеруде топырақ өңдеудің жаңа 
жүйесін ұсынған, Қазақстанға көрші Қорған облысының 
Шадринск елді мекенінен шыққан агроном, Бүкілодақгық 
ауылшаруашылық академиясының құрметті академигі Т.С. 
Мальцевтің, көрмедегі Қазақ ССР-і павильионының директоры,
ірі ғалым, сол кездегі КСРО-ның Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты F Жандеркиннің, тағы басқалардың лекцияларын, 
әңгімелерін тындап, өз білімін жетілдіре түсті. Бұған қоса 
Қазақстаннан барған ауылшаруашылық озаттары, оның ішінде
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аттары әлемге танылған Социалист к Еңбек Ерлері: 
қызылордалық күрішші Ы. Жакдев, жамбылдық шопан 
Ж. Қуанышбаевтармен араласып сұқбаттасуын, өз өмірінде болған 
үлкен тәрбиелік мектеп екенін Есбол ағамыз, зор мактанышпен 
еске алады. Осы кдрқынмен Е. Жамалбеков 1956 жылдың 
жазында университеттің биология-топырақтану факультетін 
топырақтану мамандағы бойынша өте жақсы бітіріп шыкды. 
Олай дейтініміз сол жылғы Мемлекеттік емтихан комиссиясы 
Е. Жамалбековті аспирантураға алынсын деген шешім 
шығаруынан байкдуға болады. Дегенмен, сол кездегі Кдзақстанда, 
кең көлемде тың жерлерді игеруге байланысты 
топыракданушыларға деген сүраныстың аса қажеттілігінен 
Е. Жамалбеков тың игеруге аттанады. Орталығы Петропавлде 
орналасқан Қостанай-Петрогіавл тың және тыңайған жерлерді 
тандау экспедициясында, 1956 жылдың жазынан бастап 1958 
жылдың аяғына дейін, яғни 2,5 жыл ішінде Е. Жамалбеков 
Көкшетау, Қостанай жөне Солтүстік Кдзақстан облыстарында 
ірі, жаңа ұйымдастырылған 12 астық кеңшарларының топырақ 
жамылғысын зерттеп, топырақ карталарын жасады. Бүл еңбектері 
үшін Е. Жамалбеков 1957 жылдың 14 каңтарында Солтүстік 
Кдзақстан облысының комсомол комитетінің Қүрметті 
грамотасымен және сол жылғы маусымның 26 күні 
ауылшаруашылық көрмесінің қатысушысы ретінде көрменің 
медалімен марапатталды (Мәскеу, 517 бүйрық, 26 маусым 1957 
жыл).

Е. Жамалбеков 1958 жылдың аяғынан бастап 1990 жьиідардың 
басына дейін Қазақ Ғылым Академиясының Топырақгану 
ғылыми-зерттеу институтында еңбек етті. Осы институтта 1958 
жылдың 18 желтоқсанында Е. Жамалбеков конкурстан өтіп 
аспирантураға кдбылданды. Ғылыми жетекшісі болып осы 
саладағы Одақкд белгілі ғалым, мелиоративтік топыракдану 
ғылымдарының Одақгағы негізіи кдлаушылардың бірі академик 
Б.Б. Полыновтың тікелей шәкірті, ауылшаруашылық 
ғылымдарының докторы, Кдзақ Ғылым Академиясының 
академии, профессор В.М. Боровский тағайындалды.

Кандидаттық диссертация тақырыбы сол кезде
Топыракдану институты атына түскен өндірістік тапсырыс болып 
1924 жылы Оңтүстік Қазақстан облысындағы шөлді далада 
үйымдастырылган "Макдаарал" кеңшарының топырақ-
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мелиоративтік жағдайын терең зерттеп, оны екінші сорланудан 
(тұзданудан) қүтқару жолдарын қарастыруға арналған болатын. 
Алғашқы рет жетекшісімен, одан кейінгі 2-3 жылдар бойы өзі 
институттың топырақ лабороториясы қызметкерлерімен барып, 
кеңшар аумағын зерттеп, тәжірибе жұмыстарын жүргізіп, кеңшар 
жерлерінің топырақ-мелиоративтік жағдайларын жақсарту туралы 
біршама негізделген материалдар жинады. Дегенмен кандидаттық 
диссертацияны дер кезінде қорғау бірер жылға кейін қалдырылды. 
Себебі, сол кезде Топырақ институтына түскен жаңа өндірістік 
жедел тапсырысқа. байланысты Е. Жамалбеков алдымен кіші 
ғылыми қызметкер, ал 1963 жылдан бастап Қазақ Ғылым 
Академиясының Топырақтану институтының Маңғыстау тірек 
пунктінің меңгерушісі ретінде, басқа бағдарламаны орындауға 
тапсырма алған еді. Сондықтан, тек 1965 жылдың басында ғана 
Е. Жамалбеков Қазақ Ғылым Академиясының Топырақгану, 
Ботаника және Микробиология институттарының біріктірілген 
ғылыми кеңесінде "Оңтүстік Қазақстан облысының "Мақгаарал" 
кеңшарының топырақ-мелиоративтік жағдайлары және оны 
жақсарту жолдары" деген тақырыпта ауылшаруашылық 
ғылымдарының кандидаты дәрежесін алуға дайындалған 
диссертациялық жұмысын зор табыспен қорғады. Содан кейінгі 
жылдары, 1966 жылдан бастап 1973 жылға дейін Е. Жамалбеков 
Топырақтану институтында аға ғылыми қызметкерлік жұмыс 
атқарды. Ғылыми жұмыстың басты нысанасы болып 1963 жылдан 
шаруашылық тұрғыдан игеріле басталған, бұрын өте аз зерттелген 
Маңғыстау түбегінің топырақ-мелиоративтік жағдайлары және 
осы аймақтың халқына қажетті, көлікпен алыстан тасымалдап 
алып келуге шыдамайтын азық-түлікпен (көкөніс, сүт.жұмыртқа 
т.б.) қамтамасыз ету және елдің мекен-жайларын көгалдандыру 
мәселелері қарастырылды.

Е. Жамалбеков 1973 жылы Топырақгану институтында жаңа 
ұйымдастырылған "Бұзылған жерлерді қайта күнарландыру
(рекультивациялау)" лабораториясының меңгерушісі болып
тағайындалды. Бұл лаборатория Е. Жамалбековтің бұрыннан 
басқарып жүрген Маңғыстау топырақ-мелиоративтік
экспедициясы негізінде ұйымдастырылған болатын. Сондықтан, 
зерттеу жұмыстары ары қарай өз жалғасын тауып түбектің елді 
мекен - жайларын, әсіресе Актау қаласын көгалдандыру 
барысында жергілікті жердің топырағы өте жұқа қабатты болып
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келетіні анықталып, сармат әктастарымен төселінген бұл 
аймақтарды көгалдандыру топыракды қүнарландыру 
жүмыстарымен тікелей байланысты екендігі дәлелденді. Осыған 
байланысты елдің мекен-жайларын көгалдандыру үшін негізінен 
көпжылдық ағаш пен бүталар отырғызылуы керек екені 
анықталды. Ал олардың тамырлары жергілікті аса жүқа қабатты, 
таспен төселінген топырактарда өсе алмайтыны белгілі. 
Сондыкдан, бұл жерлерді көгалдандыру үшін жүқа қабатты 
топырақтардың бетіне, майда ұнтақталған топырактар төгіп, 
немесе жер бетіне жақын жатқан сармат әктастарында қолдан 
шұңқырлар жасап, траншеялар қазып әктастарды бұл жерлерден 
алып кетіп, олардың орнына майда ұнтакдалган топырақтар төгіп, 
көптсген күрделі инженерлік жұмыстар жүргізілуі қажет 
екендігін Есбол агамыз ғылыми тұрғыдан дәлелдеп іс жүзінде іске 
асырды.

Бүкіл әлемде кейбір елдердің экономикасының дамуы жер 
қойнауындағы қазба байлықтарды көп пайдаланумен байланысты. 
Бүл үрдіс Қазақстан еліне де тән. Оның үстіне Қазақстанның жер 
қыртысында бүкіл Менделеев жүйесіндегі химиялық элементтер 
байлығы түгел кездеседі деуге болады. Міне осы байлықтарды 
барлап, қазып алу кездерінде көптеген жерлеріміз бүзылып, 
табиғи құнарлылығы жойылып кететіні белгілі. Кдзіргі халықтың 
үдемелеп өсуі мен топырақ қүнарлылығының азаюы ғаламдық 
мөселе. Біздің елде де бүзылған жерлерімізді сол күйінде 
қалдырмау жөнінде қүжаттар кдбылданған. Бүл мәселе, табиғат 
қорғау заңдарында, оның ішінде Қазақстанның соңғы 
қабылданған Жер кодексіңде шешімін табуға Есбол Жамалбеков 
оз үлесін қосқан ғалымдардың бірі.

Топырақтану институтында бүл саладан жаңа лабораторияның 
ашылуына байланысты осы саладағы ғылыми-зерттеу жүмыстары 
жоғарғыда айталған Маңғыстау өңірінен басқа Алматы, Оңтүстік, 
Шыгыс, Батыс Кдзақстан облыстарында да жалғастырылды.

Маңғыстау түбегінде жүргізілген көпжылдық ғылыми-зертгеу 
жүмыстарының негізгі нөтижелері 1974 жылы "Почвы 
полуострова Мангышлак" және 1976 жылы "Проблемы 
мелиорации почв, озеленения и сельскохозяйственного освоения 
Мангышлака" атты монография мен ғылыми жинақ академик
В.М.Боровский, Е.Жамалбеков т.б. авторлыгымен "Еылым"
баспасынан жарық көрді. Одан кейінгі бүзылған жерлерді қайта
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кұнарландыру жайындағы жүргізілген ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері де арнайы нұсқау кітапшаларында 
1980 жылдары жарияланды.

Е. Жамалбеков Кдзақстанда академиялық ғылымның 
қалыптасуы мен өркендеуіне белсене қатысқаны үшін Академия 
Президентінің Құрмет Грамотасымен 2 рет, Еңбекшілер
арасында білім мен ғылымды насихаттауға белсене қатысқаны 
үшін Кдзақ ССР Білім қоғамының Алғыс грамотасымен, Қазақ 
табиғат қорғау орталық кеңесінің Табиғатты қорғауға енгізген 
көпжылдық жемісті еңбегі үшін Кдзақ табиғат қорғау қоғамының 
Құрмет грамотасымен, 1970 жылы Айбынды еңбегі үшін 
медальмен, 1984 жылы жемісті еңбегі үшін ҚСРО-ның
халықшаруашылық жетістіктер көрмесінің қола медалімен, ал 
1986 жылы көпжылдық адал еңбегі үшін ’’Еңбек ардагері” 
медалімен марапатталды.

Е. Жамалбеков ғылыми салада істеген көпжылдық тынымсыз 
еңбектерінің нөтижесінде топырақ мелиорациясы, топырақгы 
қайта күнарландыру және табиғатты қорғау салаларынан жоғарғы 
кәсіби ғалым дәрежесіне жетті. Ол көптеген республикалық, 
бүкілодақгық, тіпті халықаралық ғылыми жиындарға 
баяндамалармен қатысты. Е. Жамалбеков Маңғыстау өңіріндегі 
көпжылдық ғылыми-зерттеу нәтижелерін 1992 жылы "Маңғыстау 
түбегінің жер ресурстарын экологиялық-мелиоративтік бағалау, 
тиімді пайдалану және қорғау" тақырыбына ауылшаруашылық 
ғылымының докторы дөрежесін алуға дайындалған 
диссертациясын жемісті қорғады. Ал 1995 жылы Е.Жамалбековке 
Кдзақстан Жоғарғы Аттестациялық Комиссиясының шешімімен 
"табиғатты қорғау жөне оның ресурстарын тиімді пайдалану" 
мамандығы бойынша (бұрыңғы шифрі 11.00.11, қазір 25.00.36) 
профессор ғылыми атағы берілді. Сол жылдың аяғында 
Е.Жамалбеков Қазақ Халық "Экология" Академиясының 
академигі болып сайланды.

География факультетінде Е. Жамалбеков 1991 жылдан бастап 
академиядағы ғылыми жүмысты ұстаздық жұмыспен 
жалғастырып, факультеттің география мамандығы бойынша қазақ 
бөлімінің ашылуына байланысты шақырылуымен сабақ бере 
бастады. Алғашқы жылдары физикалық география кафедрасында 
доцент, ал 1996 жылдан бастап, факультеттің экономикалық және 
әлеуметтік география кафедрасында профессорлық қызметін
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аткдрып келеді. Кезінде өзі бітірген оку ордасында ұстаздық ете 
бастаған жылдардан бастап Е. Жамалбеков студенттерге екі тілде 
бірдей сабақ беріп, кдзақ тілінің нағыз мемлекеттік, ғылым және 
білім тіліне айналуына көп үлес қосып келеді.

Е. Жамалбеков факультетке келгелі "Жалпы топырақгану 
жөне топырақ географиясы", "Биогеография және экология 
негіздері", "Ауылшаруашылық географиясы", "Жер кадастры", 
"Жер ресурстарын экологиялық-экономикалық тұрғыдан бағалау", 
"Экономикалық жөне әлеуметтік географияда табиғатты 
пайдалану проблемалары" сияқгы пәндерден негізінен кдзақ, орыс 
тіліңде студенттер мен магистранттарға дөріс оқиды. Осы жылдар 
ішінде "Топырақгану жөне топырақ географиясы мен 
экологиясы", оку күралы "Кдзақ университеті" баспасынан екі рет 
(1997,2000) басылып шықгы. Осы окулықгың соңғы нұскдсы 
электрондық жуйеге енді. "Жер кадастры" оку қүралы осы 
баспадан 2001 жылы басылып шыкты, ал орыс тілінде бұл оку 
құралы 2003 жылы шықты. Жыл сайынгы университетте өтетін 
оку-әдістемелік конференцияларда Е.Жамалбековтің негізгі 
тақырыбы - қазақ тілін білім, ғылым тіліне айналдыру, кдзақ 
бөліміндегі оқырмандарды ана тілінде шықкдн окулықгармен, оку 
кұралдарымен қамтамасыз ету жайында.

Е. Жамалбеков әл-Фараби атындағы Кдзақ ұлттық 
университеті мен Қазақ Ғылым Академиясының География 
институты жанындағы біріккен ОД 14А.01.37 -география 
ғылымдарының докторлық дәрежесін қорғау диссертациялық 
кеңесінің мүшесі. (25.00.36- геоэкология мамандыгы бойынша). Е. 
Жамалбековтің жетекшілігімен екі аспирант ауылшаруашылық 
ғылымдарының кандидаты дәрежесін алып, тағы екеуі дайындалу 
үстінде. Соңғы жылдары жыл сайын 3-4 магистрлік 
диссертацияларға ғылыми жетекшілік етіп жүр. Олардың бәрі 
жоғары дәрежеде орындалып, өте жақсы деген бағамен 
бағалануда.

Е. Жамалбеков жеке өзі жөне басқа авторлармен қосылып 300 
гылыми еңбектер жариялаған, оның ішінде 10 монография, 6 оку 
күралдары, 8 кітапшалар, басқалары ғылыми мақалалар. Олардың 
барлығына мынадай аз көлемді очеркте сипаттама беру мүмкін 
емес. Бүл еңбектер тізімі "Қазақ унивесритеті" жаңа шығарған 
биобиблиографиялық анықгамада толық көрсетілген.
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Есбол ағамыздың 70-жылдық мерейтойы бүкіл еліміз болып 
тойлап жатқан тың игерудің 50-жылдығымен жөне Кдзақ ұлттық 
университетінің 70-жылдығын тойлаумен қатар келіп отыр. Біздің 
айтарымыз тойыңыз тойға ұласып, егемен еліміздің тың мәселесін
ел игілігіне арнап шеше беруіңізге тілектеспіз.

А.Т. Твмірбеков, әл-Фараби атындагы Крзақ 
улттық университетінің профессоры экономи- 
калық және әлеуметтік география кафедрасы- 
ның меңгерушісі, география ғылымдарының
кандидаты.

Ж.Д. Достайүлы, әл-Фараби атындагы Крзақ 
үлттык, университеті геоэкология және 
табиғи орта мониторингі кафедрасының 
меңгерушісі, профессор, география 
ғылымдарының докторы.



КРАТКИЙ ОЧЕРК 
научно-педагогической деятельности 
доктора сельскохозяйственных наук, 

академика Казахской народной академии «Экология» 
профессора Е. ЖАМАЛБЕКОВА

В мае 2004 года исполняется 70 лет со дня рождения, 50 лет на
учно-педагогической и общественной деятельности видного почво
веда, казахского эколога, доктора сельскохозяйственных наук, про
фессора, академика Казахской народной академии "Экология" Есбо- 
ла Усимбековича Жамалбекова.

Е.У. Жамалбеков родился 17 мая 1934 года, в ауле Кершетас 
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области в рядовой 
казахской семье шаруа. Здесь он пошел в 1-класс начальной казах
ской школы, а в 1951 году он закончил среднюю школу-интернат в 
с. Балыкшы с серебряной медалью. В том же году талантливый 
юноша поступает в Казахский государственной университет им.
С.М. Кирова на специальность "почвоведение'' биолого-почвенного 
факультета. За отличную учебу и активную общественную работу в 
университете в 1954 году его в числе лучших студентов сельскохо
зяйственных вузов Казахстана и СССР направляют на прохождение 
производственной практики на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку (ВСХВ) в Москву. На ВСХВ эти студенты выполняли от
ветственные задания государственного значения: встречали делега
тов союзных республик, проводили с ними экскурсии по павильонам 
выставки, выполняли обязанности переводчиков и т.д. Эта практика 
стала для Е. Жамалбекова настоящей жизненной и производствен
ной школой в его становлении как специалиста - почвоведа. Здесь 
он встречался со знаменитыми на весь СССР учеными, передовика
ми производства и практиками, такими, как академик Н.В. Цицын 
(директор ВСХВ), Г Жандеркин (директор Казахстанского павильо
на ВСХВ), Г.С. Мальцев (почетный академик ВАСХНИЛ), И. Жаха- 
ев (рисовод, Дважды Герой Социалистического Труда), Ж. Куаныш- 
баев (овцевод, Дважды Герой Социалистического Труда) и др.

Е. Жамалбеков в 1956 году с отличием окончивает биолого
почвенный факультет КазГУ им. С.М. Кирова по специальности 
"Почвоведение'' и едет работать на целину в г. Петропавловск, хотя 
ГЭК рекомендовала его в аспирантуру. Здесь он работает инжене
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ром-почвоведом Костанайско-Петропавловской экспедиции, где 
участвовал в обследовании почв на территории Кокшетауской, Кос- 
танайской и Северо-Казахстанской областей. По результатам этих 
исследования он составил почвенные карты 12 крупных зерновых 
совхозов. За успешные работы 14 января 1957 г. награжден Почет
ной грамотой обкома комсомола Северо-Казахстанской области, а 
26.06.1957 г. -  медалью ВСХВ (г. Москва).

В декабре 1958 г. Есбол Жамалбеков поступает в очную аспи
рантуру Института почвоведения Академии Наук Казахской ССР в 
г. Алматы и в 1965 году защищает кандидатскую диссертацию по 
специальности "Почвоведение" Тема его кандидатской диссертации 

"Почвенно-мелиоративные условия совхоза "Махтаарал" Южно- 
Казахстанской области и пути их улучшения", а научным руководи
телем был выдающийся ученый почвовед академик АН КазССР, 
профессор В.М. Боровский.

В 1992 г. Е.У. Жамалбеков защищает докторскую диссертацию 
на тему "Эколого-мелиоративная оценка земельных ресурсов полу
острова Мангышлак, их рациональное использование и охрана"

Профессор Е. Жамалбеков всегда ставил государственные инте
ресы выше личных выгод. Примеров этому из его жизненного пути 
предостаточно. В начале научной деятельности из за производст
венной необходимости почти готовую к защите кандидатскую дис
сертацию он откладывает до лучших времен. Руководство институ
та молодого талантливого ученого переводит на должность младше
го научного сотрудника, а затем назначает заведующим Мангыстау- 
ским опорным пунктом Института почвоведения АН КазССР, где он 
руководит исследованиями почвенно мелиоративных условий по
луострова Мангышлак и продолжает трудиться над подготовкой к 
защите кандидатской диссертации. В 1966 года его избирают стар
шим научным сотрудником, и он становится начальником Мангыш- 
лакской экспедиции. Экспедиционные исследования были посвяще
ны изучению почвенно-мелиоративных условий полуострова Ман
гышлак и путям их освоения с целью озеленения территорий и 
обеспечения населения овощами и другими сельскохозяйственными 
продуктами.
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В 1973 году на базе руководимой Е. Жамалбековым Мангыш- 
лакской экспедиции Института почвоведения организовывается ла
боратория "Рекультивация почв", а его избирают заведующим этой 
лабораторией. Усилиями сотрудников этой лаборатории, направляе
мыми умелыми действиями научного руководителя исследований, 
были разработаны методы рекультивации скудных почв полуост
рова Мангышлак. Известно, что деревья и кустарники не могли про
израстать на здешних маломощных почвах с близко лежащими под
стилающими плотными породами. С помощью разработанных мето
дов рекультивации почв были озеленены территории населенных 
пунктов полуострова, в том числе г. Актау. Особенно весомы ре
зультаты научных исследований Е.У Жамалбекова в восстановле
нии плодородия и использования нарушенных земель при добыче 
полезных ископаемых, которых на территории Республики Казах
стан насчитываются миллионы гектаров. Организация лаборатории 
"Рекультивации почв" и начатые научные исследования под науч
ным руководством Е.У Жамалбекова дали практически новое на
правление в области мелиорации почв полуострова Мангышлак.

Результаты многолетних научно-исследовательских работ со
вместно с его учителем-академиком В.М. Боровским были освеще
ны в монографии "Почвы полуострова Мангышлак" (1974), в сбор
нике "Проблемы мелиорации почв, озеленения и сельскохозяйствен
ного освоения Мангышлака" (1976) и в научных рекомендациях.

В 1991 году Е.У. Жамалбеков был приглашен на педагогиче
скую работу на географический факультет КазНУ им. аль-Фараби, 
где он совмещал должности сначала доцента, а с 1996 года профес
сора кафедры экономической и социальной географии.

В 1995 году Е.У Жамалбекову ВАКом Республики Казахстан 
присвоено ученое звание профессора по специальности 25.00.36 
(11.00.11 )-геоэкология (охрана природы и рациональное природо
пользование) и его избирают академиком Народной Академии 
"Экология".

В 1996 году он избирается профессором кафедры экономиче
ской и социальной географии географического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби. Здесь он активно включился в подготовку кадров 
для народного хозяйства РК. Он вносит большой вклад в подготовку
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бакалавров и магистрантов. Читает лекции, ведет семинарские заня
тия на высоком научно-методическом уровне.

Профессор Е. Жамалбеков читает лекции как на казахском, так 
и на русском языках. Ведет бакалаврские и магистерские курсы 
"Общее почвоведение и география почв", "Биогеография с основами 
экологии", "Сельскохозяйственная география", "Земельный кадастр", 
"Эколого-экономическая оценка земельных ресурсов", "Проблемы 
природопользования в экономической и социальной географии" и 
другие. Активно занимается над созданием новых поколений учеб
но-методической литературы для студентов университетов. Им на
писано и выдержали 2 издания учебные пособия "Жалпы топы- 
рақтану, топырақ географиясы"(1997, 2000 гг.), "Жер кадастры" 
(2001), "Земельный кадастр" (2003). Значительны его заслуги в под
готовке научных кадров. Под его руководством защищены 2 канди
датские диссертации и 2 подготовлены к защите, руководит он и ма
гистерскими диссертациями. Он является членом объединенного 
диссертационного совета по защите докторских диссертации по спе
циальностям 25.00.24 и 25.00.36 при КазНУ им. аль-Фараби и Ин
ститута географии МОН РК.

Е.У. Жамалбеков лично и в соавторстве написал и опубликовал 
300 научных работ, в том числе 10 монографий, 6 учебных пособий.

В настоящее время профессор Е.У. Жамалбеков читает лекции 
по эколого-географическим проблемам почвоведения в КазНУ 
им.аль-Фараби. Он полон творческих сил и энергии, у него много 
планов и новых идей. Желаем ему крепкого здоровья, воплощения 
идей, творческого успеха и научного долголетия.

Ж.Д. Достай, заведующий кафедрой геоэколо
гии и мониторинга природной среды Казах

ского национального университета им. аль -  
Фараби доктор географических наук, профессор

А. Т. Темирбеков, профессор Казахского наци
онального университета им. аль -  Фараби, заве
дующий кафедрой экономической и социальной 
географии кандидат географических наук
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