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Сайрамбаев Талғат Сайрамбайұлы –

лингвистика, синтаксис, терминология бойынша

кеңестік және қазақстандық маман

 Филология ғылымдарының докторы, профессор;

 КСРО Жоғары мектебінің үздігі;

 Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің

құрметті қызметкері.



ТАЛҒАТ САЙРАМБАЕВҚА – 85 ЖЫЛ

Талғат Сайрамбаев (1937-2009) туған жері қазіргі Бәйдібек ауданы

Сыпатаев ауылы.

– ғалым, филология ғылымдарының докторы (1983);

– профессор (1985);

–Шымкент педогогикалық институтын бітірген (1960);

– Тіл білімі, қазақ тілі синтаксисі саласыныңмаманы.

 1960 – 1961жылдары орта мектеп мұғалімі;

 1961 – 1964 жылдары Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі

институтының аспиранты;

 1964 – 1971 жылдары Қызылорда педогогикалық институтында

қазақ тілі кафедрасының оқытушысы;

 1971 жылдан бастап доцент, әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-да

кафедра меңгерушісі, дайындық факультетінің деканы, филология

факультетінің профессор қызметінде.

 30 ғылым кандидатын, 2 ғылым докторын даярлаған. Жалпы

жарық көрген еңбектерінің саны 200-ден асады.

Көрменің мақсаты -

ғалымның өмірі мен 

ғылымдағы еңбек жолын 

оқырмандарға таныстыру 



Жинаққа тілші-ғалымдар, қоғам қайраткерлері,

ақын-жазушылар, журналистер, қызметтес

әріптестері менжақындары, дос-жарандары мен

ғылым жолында баулыған шәкірттерінің көңіл

түкпірінен шыққан естелік ой-пікірлері

енгізілген. Естелікке ғалым ұстаздың қажырлы

еңбегі жайлы әрқайсысының жүректен шыққан,

жүреккежетер ойлары берілген.

Ұстаздың жан жылуы : естеліктер / [құраст. К.

Шаймерденова]. - Алматы : Арыс, 2010. - 150, [2] б.

https://elib.kaznu.kz/order-book


Ғылыми еңбек жолы

Сайрамбаев, Т. Сын есім, сан есімдердің етістікпен тіркесі : Филол. ғылымд.

канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. / ғылыми жетекші: М. Б.

Балақаев; Қазақ ССР ғылым акад., Тіл білімі ин-ты ; Алматы. - Алматы, 1966.

- 220 б.



Сайрамбаев Талғат Сайрамбайұлының жетекшілігімен қорғалған еңбектер

Байдаулетова, Аякоз Өтеуқызы. Көнеленген

септік жалғаулы лексикалық тұлғалардың

қалыптасуы мен семантикалық - грамматикалық

сипаты : филол. ғылымд. канд. дис.: қорғалған

06.10.10 / А. Ө. Байдаулетова; ғылыми

жетекшілер Т. Сайрамбаев, Р. Әмір ; әл-Фараби

атын. ҚазҰУ. - Алматы, 2010. - 123 б.

Имамбаева, Ғайша Ертайқызы. Қазақ

тіліндегі етіс категориясының лексика -

грамматикалық табиғаты : филол. ғылымд. д-

ры. дис.: қорғалған 10.11.10 / Ғ Е.

Имамбаева; ғылыми кеңесшілері Т.

Сайрамбаев, Б. Сағындықұлы ; әл-Фараби

атын. ҚазҰУ. - Алматы, 2010. - 311 б.

Бакирова, Шолпан Әбдікерімқызы. Қазақ тіліндегі

сөз байланысының синтаксисі : филол. ғылымд. канд.

дис.: қорғалған 28.10.10 / Ш. Ә. Бакирова; ғылыми

жетекшілер Т. Сайрамбаев, Б. Шалабай ; әл-Фараби

атын. ҚазҰУ. - Алматы, 2010. - 125 б.





Ақбұзауова, Бақыт. Қазіргі қазақ тіліндегі

етістікті анықтауыштар : филол. ғылымд. канд.

дис. автореф.: 10.02.02: [қорғалған 22.02.06] /

Б. Ақбұзауова, ғылыми жетекшісі Т.

Сайрамбаев. - Алматы, 2006. - 24, [6] б.

Әуелбекова, Ақмаржан Өсемханқызы.

Қазақ әдеби тіліндегі матаса байланысқан сөз

тіркестері, түрлері : Филол. ғылымд. канд.

ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис.

автореф.: 10.02.02: / А. Ө. Әуелбекова,

ғылыми жетекшісі Т. Сайрамбаев. - Алматы,

2001. - 23, [3] б.

Егіншібаева, Нұрзада Әбдіғұлқызы. Қазіргі

қазақ тіліндегі қаратпалар : Филол. ғылымд. канд.

ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. /

Ғылыми жетекшісі Т. С. Сайрамбаев; әл-Фараби

атын. ҚазМҰУ ; Алматы. - Алматы, 1997. - 149 б.

Бакирова, Шолпан Әбдікерімқызы. Қазақ

тіліндегі сөз байланысының синтаксисі : филол.

ғылымд. канд. дис.: қорғалған 28.10.10 / Ш. Ә.

Бакирова; ғылыми жетекшілер Т. Сайрамбаев, Б.

Шалабай ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы,

2010. - 125 б.

Аширова, Анар Тишибаевна. Газет мақалалары

тақырыптарының синтаксистік құрылымы : филол.

ғылымд. канд. дис.: қорғалған 14.10.09 / ғылыми

жетекші Т. Сайрамбаев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ ;

Алматы. - Алматы, 2009. - 119 б.



Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы мен даму

жолдары : монография / Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-

ты ; [жауапты ред. І. Кеңесбаев]. - Алматы : Ғылым,

1981. - 198 б.

Қазақ тілінің мәселелері: монография / Қаз. ССР ҒА ;

- Алматы, 1980 - 144 б.

Қазіргі қазақ әдеби тілінің грамматикалық

құрылымы : оқулық / Қаз. ССР жоғары және

орта арнаулы білім м-гі, С. М. Киров атын.

ҚазМУ ; [құраст. Т. Томанов]. - Алматы : ҚазГУ

бас., 1983. - 144 б.

оқы

http://elib.kaznu.kz/book/15131.


Қазақ тіл білімі синтаксисінің өзекті саласы – сөз

тіркесінің қалыптасу кезеңдері, даму тарихы жəне тілдік

қолданыстағы өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты

зерттеген бірден-бір жетекші ғалым. Оның еңбектерінде

сөз тіркестерінің түрлері, байланысу тəсілдері,

сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен үйлесімді тіркес құрау

заңдылықтары баяндалады. Сондай-ақ орыс тіл білімі

мен түркітану синтаксис мамандарының осы мəселеге

қатысты пікірлері, оның қазақ тіл біліміндегі сөз

тіркесіне ықпалды тұстары талданып көрсетіледі. Қазақ

тіліндегі сөз тіркесі саласы бойынша кез-келген сұраққа

жауап табуға болатын зерттеуші еңбегі тілші

ғалымдарға, тіл үйретуші мамандарға жəне көпшілік тіл

жанашырларына арналады.

Тапсырыс беру

Сайрамбаев Талғат : биобиблиогр. көрсеткіш

/ Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Ғылыми кітапхана ;

құраст. Г. Смағұлова [және т.б.] ; жауапты ред.

З. А. Мансұров. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2007. -

47, [1] б.
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Қазақ ССР : 4-томдық : қысқаша энцикл. / бас. ред. М. К. 

Қозыбаев. - 1984. - Т. 1. - 591 б.

Тапсырыс беру

Ұлттық рухтың ұлы тіні : ғылыми мақалалар жинағы /

ҚР Білім және ғылым м-гі, Байтұрсынұлы атын. тіл білімі

ин-ты ; [құраст.: Б. Қапалбеков, А. Бексейітова]. - Алматы

: Ғылым, 1999. - 567, [1] б.

Оқу

Летопись Казахского национального университета

имени аль-Фараби (1961-1990) : сборник / КазНУ им.

аль-Фараби; [редкол.: Т. А. Кожамкулов, З. А.

Мансуров, К. А. Абдезулы]. - Алматы : Қазақ ун-ті,

2004. Т. 2. - 422 с.

Оқу

Сайрамбаев Талғат Сайрамбайұлы туралы баспа беттерінде жарияланған 

мақалалар

https://elib.kaznu.kz/order-book
elib.kaznu.kz/book/18039
https://elib.kaznu.kz/book/3955




Сайрамбаев, Т. Күрделі сөз тіркестерінің

кейбір мәселелері : мұғалімдер мен

студенттер үшін / Т. Сайрамбаев. - Алматы :

Мектеп, 1976. - 70 б.

Қазақ тілі және әдебиет мәселелері :

асп. және ізденушілер мақалалары / Қаз.

ССР жоғары және орта арнаулы білім м-

гі. - [Б. м.] : Б. ж., 1965. - 258 б.

Қазақ тілі мен әдебиеті : монография / 

ҚазССР ЖжОАБМ, С. М. Киров атын. 

ҚазМУ. - 2-шығ. - Алматы : [б. ж.], 1973. -

152 б.

Қазақ тілі мен әдебиеті : монография /

ҚазССР ЖжОАБМ, С. М. Киров атын.

ҚазМУ. - 1-шығ. - Алматы : [б. ж.], 1972.

- 148 б.

Қазақ тілі мен әдебиеті : монография / 

ҚазССР ЖжОАБМ, С. М. Киров атын. 

ҚазМУ. - 3-шығ. - Алматы : КазГУ, 1973. 

- 167 б.

Сайрамбаев, Т. С. Есім пысықтауыш :

пед. ин-тар мен ун-дің студенттеріне

арн. / Т. С. Сайрамбаев. - Алматы : [Б.

ж.], 1976. - 45 б.
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Сайрамбаев, Т. С. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз

тіркестері : [жоғары оқу орынд. студенттері мен мұғ.

арн.] / Т. С. Сайрамбаев. - Алматы : Мектеп, 1981. -

197 б.

Сайрамбаев, Т. С. Қазіргі қазақ тілі синтаксисі

тарауына байланысты методикалық құрал / Қаз. ССР

жоғары және арнаулы орта білім м-гі, С. М. Киров

атын. ҚазМУ. - Алматы : С. М. Киров атын. ҚазМУ,

1985. - 46, [1] б.

Сайрамбаев, Т. С. Сөйлемнің тұрлаулы

мүшелері / Т. С. Сайрамбаев. - Алматы :

ҚазМУ, 1991. - 167 б.

Сайрамбаев, Т. С. Сөз тіркесі мен жай

сөйлем синтаксисі / Т. С. Сайрамбаев. -

Алматы : Рауан, 1991. - 174, [1] б.

оқы

Тапсырыс беру
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Сайрамбаев, Т. С. Анықтауыш оның

кейбір жасалу жолдары : монография / Т.

С. Сайрамбаев. - Алматы : Респ. баспа

каб., 1995. - 42 б.

Сайрамбаев, Т. С. Синтаксис туралы

ойлар : монография / Т. С. Сайрамбаев.

- Алматы : Мектеп, 1996. - 59 б.

Сайрамбаев, Т. С. Синтаксистің кейбір мәселелері /

Т. С. Сайрамбаев. - Алматы : Мектеп, 1996. - 136 б.

Сайрамбаев, Т. С. Қазақша-орысша пәрменді

лексиканың минимум сөздігі : ун-т. фак. орыс бөліміне

арн. / [Т. Сайрамбаев, К. Саурықова, А. Сыбанбаева]; әл-

Фараби атынд. ҚазМҰУ. - Алматы : ҚазМҰУ, 1997. - 23 б.

Қазақ тілі : энциклопедия / Қазақстан даму ин-

ты ; [бас ред. Е. М. Арын]. - Алматы :

Қазақстан даму ин-ты, 1998. - 508 б.

Тапсырыс беру
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Сайрамбаев, Т. С. Қазіргі қазақ тіліндегі

тіркесімділіктің кейбір мәселелері : оқу

құралы / Т. С. Сайрамбаев ; әл-Фараби

атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті,

2004. - 91, [5] б.

Сайрамбаев, Т. С. Қазіргі қазақ тіліндегі

парцелляция құбылысы (Бөлшектелген

сөйлемдер) : оқу құралы / Т. С. Сайрамбаев ;

әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2001. - 109, [2] б.

Тапсырыс беру

Сайрамбаев, Т. С. Қазақ тіліндегі шектеулі

тіркестердің түсіндірме сөздігі :

монография / әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2001. - 141, [1] б.

Балақаев, Мәулен. Қазіргі қазақ тілі :

сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі /

М. Балақаев. - Алматы : Білім, 2004. -

224 б.

Сайрамбаев, Талғат. Есімдер

синтаксисінің кейбір мәселелері : оқу

құралы / Т. С. Сайрамбаев, К. Қ.

Оңалбаева. - Алматы : Агроуниверситет,

2005. - 173, [1] б.
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оқы

Тапсырыс беру

оқы

оқы

elib.kaznu.kz/order-book.
http://elib.kaznu.kz/book/13463.
elib.kaznu.kz/order-book.
http://elib.kaznu.kz/book/12176.
http://elib.kaznu.kz/book/2997.


Балақаев, М. М. Қазіргі қазақ тілі : сөз

тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі:

оқулық / М. М. Балақаев, Т. Сайрамбаев.

- Алматы : Санат, 2009. - 191, [1] б.

Сайрамбаев, Т. С. Синтаксис мәселелері

: оқу құралы / Т. С. Сайрамбаев ; әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2008. - 120, [1] б.

Сайрамбаев, Т. С. Құрмалас сөйлемдер

жүйесі : оқу құралы / Т. С. Сайрамбаев ;

әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ

ун-ті, 2007. - 120, [1] б.
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Сайрамбаев, Талғат. Қазақ тіл білімінің

мәселелері : оқу құралы / Т. Сайрамбаев. -

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 638, [2] б.

Сайрамбаев, Т. С. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері :
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