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АЛҒЫ СӨЗ

Үсынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлтгық университеті ғалымдарының биобиблиографиясы 
сериясының жалғасы болып табылады.

Бұл көрсеткіш Халықаралық жоғарғы мектептер ғылым 

академиясының академигі, профессор Түрсынбек Кәкішүлы 
Кәкішевке арналған.

Биобиблиографияда жинакдалған материалдар профессор 

Т.К.Кәкішевтің өмірі мен қызметін сипаттайтын 

мәліметтер,оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер енгі- 
зілген.

Көрсеткіште материалдар әр жыл көлемінде мерзімдік 

тәртіппен орналасқан. Әуелі қазақша, одан кейін орыс 

тілдерінде беріліп отыр.

Қарауға мүмкіншілік болмаған мақалалар “de visu” 

жүлдызымен белгіленген.

Оқырмандар пайдалануына ыңғайлы болу үшін 

авторлардың есім көрсеткіші қосымша беріліп отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель является продолжением серии биобибли
ографий ученых Казахского национального университета им. Аль- 
Фараби.

Биобиблиография посвящена почетному академику 

Международной академии наук высшей школы профессору 
Турсынбеку Какишевичу Какишеву.

Биоблиография включает материалы, характеризующие жизнь и 

деятельность учебного, его публикации и литературу о нем. Материал 

расположен в хронологическом порядке, в пределах каждого года 

по алфавиту: сначала идут работы, опубликованные на ка

захском,затем на русском языках.

Статьи, которые не удалось просмотреть “de visu” отмечены зве

здочкой.

В именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые 

номера работ.
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ТҮРСЫНБЕК КӘКІІПҮЛЫНЫҢ ЕҢБЕК ЖОЛЫ МЕН 
ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИ К ҚЫЗЫМЕТІ ЖӨНІНДЕ 

ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Қазақ әдебиеттану мен сыны қазір тарамдана да салалана 
өсіп жаткднда оның қадрлары да өзінің өнерпаздық ыңғайына 
кдрай мамандана бастады. Алғашқы творчестволық кддамынан 
бастап өдебиетіміздің өткен-кеткенін тінте іздестіріп, өз 
ерекшелігін танытып келе жаткдн әдебиет тарихшысы 
Түрсынбек Кәкішүлы.

Т.Көкішүлы 1927 жылы 15 тамыз күні Ақмола облысы, 
Бүланды ауданындағы Даниловка руднигінде алтын өнеркәсібі 
жүмысшысының семьясында дүниеге келген 1944-1945 оку 
жылдары Ақмола қаласындағы орта мектепті тамандап, 
Кдзақтың С.М. Киров атындағы мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетіне түседі. Оның толық курсын 1950 
жылы тамандайды.

Университетте оқып жүргенде қаламының желі барын 
танытқан жасты қазақгың атақгы фельетонисі С.Телешов 
(псевдонимы-С.Шынаров) төртінші курсты бітіргеннен кейін 
1949 жылы “Лениншіл жас“ газеті редакциясының жүмысшы 
жастар бөлімінің меңгерушілігіне ұсынады. Оқу мен жүмысын 
қосарлай атқарған Т.Кәкішүлы университет жолдамасымен 
кдзіргі “Рауан“ баспасының жоғарғы оқу орындар оқулыктары 
редакциясының аға редакторы болып қызметке орналасады.

1951 жылдың күзінде ККП Орталық Комитетінің баспасөз 
бөлімінің үйғарымымен марксизм-ленинизм классиктерінің 
шығармаларын тәжімалайтын аудардармашылардың екі 
жылдық курсіне жіберіледі. Бір жыл оқығаннан кейін ККП 
Комитетінің жанындағы Партия тарихы институтына кіші 
ғылыми қызметкерлікке ауыстырылады. Осы институтта 
жүргенде Т.Кәкішүлы көптеген архивтік деректер негізінде 
қызықты да тартымды мақалалар жазып, өзінің негізгі 
мамандығына ыңғайлана береді.

1958 жылы Қазақ ССР академиясының Тіл және әдебиет 
институтының аспирантурасына түсіп, оны мерзімінен бұрын 
1960 жылы “Кдзақ әдебиетінің қалыптасу дәуіріндегі идеялық- 
творчестволық мөселелері (1917-1929 ж.ж.)и деген тақырыпта 
кандидаттық диссертация қорғап, сол институттың аға ғылыми 
қызметкері болды.

Осы зерттеу еңбегі Т.Кәкішүлы 1962 жылы “Октябрь 
өркені“ атты монография болып шықгы. Бүл кітап жас
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ғалымның өткір де толымды ойларының молдығын ғана емес, 
сонымен қатар қазақ әдебиеттану ғылымында тарихи-архивтік 
деректерді пайдалану, сөйтіп дәуір шындығын ашу үшін 
ғылыми іздемпаздық жолға түсу мәселелерін күн тәртібіне 
қойды.

Мұндай мәнді монография үлкен де зерделі, қиын да 
ауқымыды еңбектер арқылы жарыққа келді.

50- жылдардың екінші жартысынан бастап Т.Кәкішүлы 
қазақ совет әдебиеті тарихынан ұмытыла бастаған Жиенғали 
Тілепбергенов, Елжас Бекенов сынды дарындар жайында 
арнайы мақала жазып қоймай, олдардың еңбектерін жинау, 
жариялау ісімен іпүғылданады. 1957 жылы Саттар Ерубаевтың 
артында қалған мұраларын түгелге жақын жинап, жеке кітап 
етіп шығарды. Оны толықтырып 1979 жылы екінші, 1994 
жылы үшінші рет жариялады. 1959 жылы Сабыр Шариповтың 
екі томдығын Қ.Жармағамбетовпен бірлесіп шығарса. 
С.Шариповтің 100 жылдығына бағыштап 1985 жылы 
толықтырып қайтадан жариялады. 1960 жылдан бастап 
С.Сейфуллиннің алты томдығын шығарысуға белсене 
қатысып, 4,5,6 томдарын құрастырды. 1969 жылы 
Ж.Тілепбергеновтің “Ізбасар“ атты тандамалы жинағы 
Т.Кәкішүлының іждаһатымен жарық көрді. Елжас Бекеновтің 
“Дала қоңырауына“ да алғыссөз жазды.

Өз еңбегімен кдтар өзгенің шығармаларын ескі газет- 
журналдардан тауып алып, оған қайтадан өмір беру, архив 
шаңын қағу машағы ғалымның өзіне ғана емес, елге де олжа 
салғанын көрсетеді. Ғылыми зерттеулері практикалық 
қажеттілікпен астарласып жатады.

Профессор Т.Кәкішүлы қазақ әдебиетінің тарихын жасау 
жолындағы ғылыми әлеументтік мәні зор іске белсене 
араласуда. “Қазақ өдебиеті тарихының “ үшінші томының 1 
және 11 кітаптарына арнаулы тараулар мен бөлімдер жазды. 
Екінші кітаптың жауапты редакторынын бірі болды. 
Е.Ысмайылов, М.Дүйсенов үшеуі бірігіп СССР Ғылым 
академиясының М.Горкий атындағы дүние жүзілік әдебиет 
институтынан шығарған “Көп үлтты совет әдебиетініьі “ алты 
томдық тарихының 1970 жылы шыққан 1-ші томына 20- 
жылдардағы қазақ совет әдебиетіне арналған тарауды жазды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік үлттық 
университетінің қазақ әдебиетінің тарихы мен сыны каф- 
едрасының үжымы “Кдзақ әдебиетінің қысқаша тарихы ”атты 
еңбекті француз, ағылшын, корей тілдеріне аударуға
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ыңғайлап, “Кдзақ университете баспасы 2001 жылы 
шыгарғанда басылымның жалпы редакциясын профессор 
Т.Кәкішұлы басқарды.

Республика әдебиетшілерінің шығарған жинактарының, 
откізген ғылыми конференцияларының бәріне де, түгелдей ат 
салысып келе жаткдны тағы да бар.

Т.Кәкішұлы тек әдебиет тарихымен гана емес, бүгінгі 
әдеби процеске де араласып, ара-тұра сын макдлалар жазып 
қояды. Оның мақалалары өзінің ойлылығымен, өткірлігімен 
көзге түседі.

1967 жылы Т.Көкішұлының көптен бері жазып, 
жүртшылықтан ризашылық пейіл көрген кейбір ғылыми- 
зерттеу және сын мақалалары “Дәуір суреттері11 атты мон- 
ографиялық этюдтер түрінде жарық көрді. Дала дауылпазы 
С.Сейфуллин, С.Мүқанов, Б.Майлин, С.Шарипов, 
Ж.Тілепбергенов, Е.Бекенов, С.Ерубаев жайындағы толымды 
ойларын уақыт тезіне салыгі, жаңғырта баяндауда. Сол жылы 
“Сәкен Сейфуллин11 атты кітапшасы да жарық көрді.

1968 жылы нақты тарихи-архивтік деректер негізінде 
жазылған “Қызыл сұңқар11 атты тарихи-әдеби очеркі басылып 
шықты. Оның қазақ әдебиеті үшін жаңалық сипаты бар 
қүбылыс екенін талай мақала, рецензияларда орынды аталды. 
Автор осы еңбегін бүкіл одақтық оқушы қауымға үсыну 
мақсатымен өңдей де толыктыра өзгертіп Мәскеудегі 
“Молодая гвардия” баспасының “Тамаша адамдардың өмірі” 
сериясынан 1972 жылы шығарды. Ол үлкен әдеби құбылыс 
болды. Өйткені совет еліндегі түркі тілдес халықтарының 
өкіліне арналған бірінші кітап екенін ескерер болсақ, онда 
Т.Кәкішүлының “Сәкен Сейфуллин" атты еңбегінің мән- 
мағанасы екенін өзінен өзі айқындала түсері хақ. Бұл кітап 
Қазақстанда халык сүйіспеншілігіне ие болған дарындар, 
мемлекет-өлеумент қайраткерлері, үлы ақын- жазушылар 
жөнінде арнайы серия шығару қажеттігін анық аңғартты. 
“Жалын,, баспасының “Өнегелі өмір" атты сериясының 
серкесі 1976 жылы шыққан “Сәкен Сейфуллин,, болды.

1968 жылдан бастап Т.Кәкішүлы өзі оқып шыққан Қазақгың 
С.М.Киров атындағы Еңбек Қызыл Ту орденді мемлекеттік 
университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының әуелі аға 
оқытушысы, одан кейін доценті, қазір профессоры болып 
қызмет атқаруда. Мұнда жалпы әдебиет тарихымен ғана шект- 
сліп қалмай, қазақ әдебиеті сынының тарихының жалпы
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курсын, Сәкеннің жаңашылдығы жөне қазақ совет поэзия- 
сының өркендеуі жайында дәріс оқиды.

Т.Кәкішұлының ғалымдық-өнерпаздық ерекшілігі-өзінің 
зерттеу еңбектерінде аңызына түрен түспеген тың салаларды 
пакты деректер негізінде індете зерттеуге қумарлығы. Міне, 
сондыктан оның қаламынан туған дүниелерге гылыми қауым 
да, шәкірттер әлемі де, өдебиетті қызыктаушылар да қүлақ 
түріп отырады.

Соның накды бір дәлелі “Қазақ әдебиет сынының туу және 
қалыптасу жолдары” атты 1971 жылы қорғаған докторлық 
диссертациясы. Ондаған жыл тірнектей зерттеген михнатты 
еңбегі қазақ әдебиет сынының Октябрь революциясына дейін 
туғандығын, Үлы Отан соғысына дейін жанрлық жағынан 
әбден қалыптасып, оңаша отау тіккендігін дәлелдеп беріп 
отыр. Оның алғашқы бөлімі 1971 жылы “Сын сапары“ атты 
монография болып жарияланды. Екінші бөлімі- “Оңаша отау“ 
1982 жылы басылды. Қазақ әдебиеті сыны саласындағы
еңбегі кдзір республиканың жоғарғы оқу орындарының негізгі 
оқу құралына айналып, оның алғашқы программасын 1982 
жылы жасап, 1994 жылы 25 баспа табақ көлемінде оқулығын 
шығарды.

Қазақ совет әдебиетінің 20 жылдарын түбегелі зерттеген, 
казак, совет әдебиетінің негізін қалаған Сәкен Сейфуллиннің 
творчестволық,, әлеументтік өмірбаянын жасаған профессор 
Т.Кәкішүлының қазақ әдебиеті сынының тарихы саласындағы 
еңбегі қазақ әдебиеттану ғылымына қосылған зор үлес болып 
табылады.

Т.Кәкішүлының саяхтшылдығының да ғибратты жағы бар. 
Ол кдй елде, қай қалада болмасын қазақ халқына, оның 
қайраткерлеріне қатысты деректерді іздестіретіндігі “Үштаскдн 
үш өзенмен“ (1978), “Жол үстінде 80 күн“(1983), “Жасамапаз 
өлке“(1989), кітаптарынан көрінсе, Польша, Қытай, Иран, 
Түркия, Монголия, Франция сапарлары қазақ диаспорасының 
жай-күйімен байланысып жатады, “Жүргенге жәрдем ілі- 
нетіні“ Т.Кәкішев сапарлары анықгай түседі.

Филология ғылымдарының докторы, қазақ университетінің 
әдебиет кафедрасының профессоры, сырттай және күндіз 
оқытытын филология факультетінің деканы болған Тұрсынбек 
Кәкішүлының қажырлы еңбегі 1979 жылы “Қазақ ССР-іне 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері“ атағы берілуімен атап 
өтілді.
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Өзінің алғашқы ғылыми сапарында, тың да соны соқпақкд 
түскен ғалымның кдйта қүру кезінде, әсіресе өтпелі дәуір 
тұсында азаматтық әуені айрықша естілуде. 1988 жылы 
“Кдғидаға айналған кдтелереді түзетелік“ атты публици- 
стикасы “Алаштың ақикдтын ашық айтайыққа“ ұласып, 1992 
жылы ұлттық намыскд шырақ жағатын “Санадағы жаралар“ 
атты кітабы шығып, ел-жұрттың алғысын алды. Радиот
ел едидарлардағы жалынды сөздерін, конференцияларда айтқан 
сүбелі де өткір ойларын қалың көпшіліктің ынта салып 
тындайтынын да жоқкд шығармаған абзал. Әсіресе кдзақ 
тілінің тағдыры жайындағы күрестің бел ортасында жүргені 
Т.Кәкішүлының ғалымдық келбетін саналы азаматтығы мен 
табандылығы ажарлай түсері сөзсіз.

1990 жылы әл-Фараби атындағы Кдзақ мемлекеттік ұлттық 
университетінің Кдзақ әдебиеті кафедрасы іріленіп “Кдзақ 
өдебиетінің тарихы мен сыны“ кафедрасы оңаша отау құрды. 
Оны алғашқы күннен профессор Т.Кәкішүлы баскдрды. 
Азғана жыл ішінде сол кафедра жанынан “Қазақ фольклоры 
және әдебиет тарихы“ ғылыми лабораториясы құрылып, оның 
құрамды бір бөлігі “Қазақ диаспорасының рухани әлемі“ тобы 
шет елдегі қазақтардың фольклорлық, этнографиялық, му- 
зыкалық, материалдық байлықтарын зерттей бастады. Мо
нголия мен Ирандағы қдзақ диаспораларына барған 
экспедицияларды өзі басқарып, “Мон- толия қазактары“ деген 
жинақгы Дүниежүзілік қазақ кауымдастығына басып шығаруға 
үсынды.

Қазақстан жоғарғы оку орындарына сіңірген еңбектері 
ескерліп халықаралық жоғарғы мектеп ғылым академиясының 
(Қазақстан бөлімшесі) Қүрметті академигі болып 1995 жылы 5 
қазанда сайланса, Еларалық қоғамдық Айтматов академиясы 
1996 жылы 4 желтоқсанда толық мүшелікке қабылдады.

Күләш Садыққызы Ахмет
доцент,филология ғьиіымының кандидаты
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ПРОФЕССОР Т.КӘКІШҮЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН 
ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕНДЕРІ

Тұрсынбек Кәкішұлы 1927 жылы 15 тамызда Ақмола 
обылысының Бұланды ауданындағы Даниловка руднигіне 
қарасты Бөрлі ауылында дүниеге келген.

1934-1944 жылдары әуелі Қаратал, кейін Даниловка орта 
мектебінде оқыған.

1944 жылдың сәуір айынан 1945 жылдың қазанына дейін 
Ақмоланың облыстық қазақ театрында актер болтан.

1945 жылдың қазанында Алматыға келіп, Қазактың 
С.М.Киров атындағы мемлекеттік университетінің филология 
факультетінің журналистика бөліміне оқуға түскен.

1949 жылы 2 шілдеде Қазақстан Лениншіл комсомолдар 
Одағының Орталық Комитетінің органы “Лениншіл жас“ га- 
зетінің жүмысшы жастар бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалған.

1950 жылдың 23 наурызында Қазакдың мемлекеттік оқу 
педагогика баспасының жоғарты оқу орындары бөлімінің аға 
редакторы қызметіне орналасқан.

1950 жылдың маусым айында Қазақтың С.М.Киров 
атындағы мемлекеттік университетінің бесжылдық оқу 
бағдарламасы бойынша журналистика факультетін тамандаган.

1951 жылы 1 қыркүйекте Қазақстан коммунистік партия- 
сының Орталық Комитетінің ұйғаруымен Республикалық 
партия мектебі жанынын ашылған марксизм-ленинизм клас- 
сиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударатын екі жылдық 
курске жолданған.

1951-1952 оқу жылында Қазақстан Ғылым академиясының 
Тіл және әдебиет институтына сырттан ғылыми ізденушілер 
қатарында қазақ әдебиетінің тарихы мен совет әдебиеті 
бойынша кандидаттық емдихан тапсырған.

1952 жылы 26 қазанда Қазақстан Коммунистік партиясының 
Орталық Комитетінің шешімімен ҚҚП О К жанындағы 
Партия тарихы иниститутының марксизм-ленинизм клас- 
сиктерінің шығармаларын аударатын сектордың кіші ғылыми 
қызметкері болып тағайындалған.

1953 жылы 14 сәуірде Қазақ ССР Ғылым академиясы 
ұйымдастырған “Қазақ эпосының мәселелері“ жөніндегі 
дискуссияда академик А.С.Орловтың “Қазақ батырлық эп- 
осы“ деген кітабы жайында сыни ой айтқан.
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1955 жылы өдебиеттану саласындағы ілкі еңбеп “Ленин 
және әдебиет мәселелері“ “Жиенғали Тілепбергенов“
‘ Саттар Ерубаевтың әдеби мүрасы“ деген мақалалары. 
“Әдебиет және искусство" (қазіргі “Жұлдыз") журналында 
жарияланған.

1957 жылы саттар Ерубаевтың тандамалы шығармалары- 
ның жинағын құрастырып, алғысөз жазып шыгарған.

1957 жылы 15 тамызда Тіл және әдебиет институтының 
аспирантурасына түскен.

1958 жылы 19 маусымда Кдзақ ССР Еылым академиясы 
өткізген “Қазақ әдебиетінің проблемалық мәселелері туральГ 
республикалық ғылыми конференцияда сөйлеп, оны академик 
М.О.Әуезов өзінің қортынды сөзінде ұнамды атап өткен.

1959 жылы жаңадан ұйымдасқан Әдебиет және өнер 
институтының қазақ совет әдебиеті бөліміне желтоқсан 
айында әуелі кіші, аздан кейін аға гылыми қызметкерлікке 
көшірілген.

1960 жылы 2 ақпанда ’’Қазак совет әдебиетінің қалыптасу 
дәуіріндегі идеялық-творчестволық мәселелері (1917-1929)” 
деген тақырыпта филология ғылымының кандидаты атағын 
алу үшін диссертация қорғаған.

1960 жылдың шілде-тамыз айларында Қазақ ССР Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі, филология 
ғылымының докторы, профессор, қазақ совет әдебиеті 
бөлімінің меңгерушісі Есмағамбет Самүратүлы Ысмайыловтың 
жетекшілігімен ’’Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен өнеріне 
қатысты деректерді жинау” экспедициясына қатысып, 
Караганды, Ақмола, Көкшетау обылыстарында, келесі
жылдың тамыз-қыркүйек айларында Омбы қаласы мен Павл
одар, Солтүстік Қазақстан облыстарында архив материалдары 
мен естеліктер жинаған.

1960 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл және 
әдебиет институтының гьшымдарының “Қазақ совет әдебиеті 
тарихының очеркі” М.Әуезов, М.Базарбаев, Е.Ысмайылов
3.Кедрина, Е.Лизупова, С.Мұқанов, М.Фетисовтің 

редакциялық алқасымен СССР Ғылым академиясының
А.М. Горький атындағы Әлем әдебиеті институтының
қостауымен М оссада шыққан уақьітта “Қазақ совет
әдебиетінің қалыптасуъГ тарауын жазуға қагысқан.

1961 жылы Қазақстан жазушылар одағы мен әдебиет



институты бірлесіп өткізетін дәстүрлі әдеби жыл 
қортындысында 1960 жылғы сын мен ғылымдағы жаңалықгар 
жайында өткір баяндама жасаған.

Қазақ совет өдебиетінің туып қалыптасу дәуіріндегі 
көркемдік ізденіске, қым, қуат айтыс, тартыстарға, жаңа 
реализмнің сырын ашуға, творчестволық күштерді тәрбиелеу 
мен ұйымдастыруға байланысты мөселелер 20 жылдағы 
тарихи эстетикалық шындық әдеби мәдени күбылыстарға негі- 
здей зерттелген Т.Кәкішұлының “Октябрь өркені“ деген мон- 
ографиясы домалақ арыз кесірінен Орталық Комитет пен цен
зура іші тысынан тексермеген ештеңесін қалдырмай, төрт 
бетін жыртқызып 1962 жылы әзер дегенде жарияланған.

1963 жылы М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер инсти- 
тутынның бірнеше бөлімінің бірлескен мәжілісінде “Кдзақ 
әдебиеті сынының тууы” (“Қазан революциясына дейінгі 
кезең) хақында" деген зерттеу еңбегін талқыланған.

1964 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің кдзақ әдебиеті кафедрасы “Қазақ әдебиеті 
сынының туу және қалыптасуы“ деген арнайы курсты оқуға 
шақырған. 1972 жылдан бастап ол жалпы курсқа айналып, пән 
ретінде Қазақстанның гуманитарлық институттары мен 
университеттерінде міндетті сабаққа айналған.

1966 жылы СССР Жазушылар Одағына мүшелікке 
қабылданған.

1967 жылы Әзербайжан әдебиетінің классигі Желел 
Мамедкулизденің 100 жылдық мерекесіне Қазақстан делегация- 
сы қурамында қатысқан.

Қазақ ССР Ғылым академиясының гүлдену шағында талай 
игі істердің басы қайырылды. 1959 жылғы ғылыми 
конференция Е.Ысмайыловтың ұсынысын қолдап, қазақ 
әдебиетінің ғылыми тарихын жасауға кірісті. Әр томы екі 
кітаптан тұратын монументалды еңбектің үшінші томы кдзақ 
совет әдебиетінің туу, даму, қалыптасу дәуірлеріне арналды. 
Е.Ысмайылов, М.Дүйсеновпен бірге Т.Кәкішұлы екінші 
гылыми тарихтың негізгі тарауларын жазып, әдеби өмірдің 
шежіресін жасап, екінші кітаптың 1967 жылы редакторы 
болған.

1968 жылы 26 ақпанда Кдзактың С.М.Киров атындағы 
мемлекеттік университетінің филология факультегінің қазақ 
әдебиеті кафедрасына Қазақ ССР Жогарғы білім министрл- 
ігінің нүскдуымен ғылыми жұмыс жүргізетін аға ғылыми 
қызметкерлікке жіберілген.
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1969 жылы тамызда армян әдебиетінің классигі Овенес 
Туманянның 100 жылдығына бағышталған “Халық және 
ақын“ атты Бүкілодақтық ғылыми конференцияда “Жарық 
жүлдыз жарқылы“ деген тақырыпта Ереван мемлекеттік 
университетінде баяндама жасаған

СССР Ғылым академиясының А.М. Горький атындағы 
Әлем өдебиеті институты, “История советской многонацион
альной литературы" деген монументалды еңбек жасауга 
кіріскенде бірінші томының редакциялық алқасы атақты 
оқымысты Л.И.Тимофевтің жетекшілігімен Кдзақстан 
гылымдарынан әдебиеттің қалыптасу дәуірін жазуға 
Е.Ысмайылов, Я.М.Дүйсенов, Т.Кәкішүлы тартылған болатын. 
Олардың еңбегін редакциялауға суық қол араласып, әдебиет 
тарихы бүрмаланған соң авторлар ұжымы атынан Т.Кәкіпгүлы 
өдейі Мәскеуге барып, 1 томының редакциялық алқасының 
арнайы отырысында баяндама жасап, қазақ әдебиетіне 
берілген көлемді екі есеге үлкейтіп қайтқанды. Том 1970 жылы 
Мөскеуде шықгы.

1971 жыл 17 маусымда FA-сының М.Ә.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтының ғылыми кеңесінде “Кдзақ 
өдебиет сынының туу және қалыптасу жолдары" деген 
тақырыпта докторлық диссертация қорғап, “Сын сапары“ 
атты монографиясын жариялаған. Филология факультетінің 
партия үйымының хатшысы болыгі сайланған.

1972 жылы Мәскеудің “Молодая гвардия" баспасының 
“Өнегелі адамдар өмірі“ сериясынан “Сәкен Сейфуллин" атты 
көркем хикаясын шығарған. Бұл кітап түрік тілдес халыктары 
қайраткерлеріне арналған түңгыш ғұмырнама.

1972 жылы казан айында “Советтік шығыс халықгары 
әдебиетіндегі реализм проблемасы" туралы Баку қаласында 
өткен бүкілодақтық ғылыми конференцияда “Қазақ совет 
әдебитетінің қалыптасу дөуіріндегі сыншыл реализмнің 
дәстүрі “ деген тақырыпта баяндама жасаған.

1972 жылы профессор атағын алған.
1974 жылы Свердловқа ұшып барып, Кама өзені бойындағы 

Пермь-Чайковский-Сарапул-Набережные-Челны-Чистополь- 
Волга бойымен — Ульяновск —Тольтти — Куйбышев-Сызрань- 
балаково - Саратов — Камышин — Волгоград - Волга-Дон 
каналы арқылы Калач на —Дону- Цымлянск- Волгодонск- 
Ростов-на-Дону Тихорецк-Кисловод Алматыга келгенде 
“Ота, нымыздың орталық көшесімен” деген сапарнама жазып, 
“Жұлдыз” журналында жарияланған.
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1975 жылы СССР-дің батыс өлкелерін —Алматы-Киев- 
Днепр бойымен Канев Кременчуг Днепропетровск- 
Запорожье — Херсон - Қара теңіз арқылы- Одесса-Кишинев- 
Бельцы - Черновцы — Ивано — Франковск Моршань- 
Трусковецк-Львов-Брест-Минск-Москва-Алмагы 
маршруттарымен 40 күн қызыкды да мәнді сапар жасаған.

1976 жылы Қазақстанның “Ж алын“ баспасында“Өнегелі 
өмір“ сериясы ұйымдастырылып, “Сөкен Сейфуллин“ 
ғұмырнамалық хикаясы соның тұңғышы болып шыққан.

1976 жылы СССР-дің шығыс өлкелерін Красноярск- 
Хабаровск — Владивосток Южный Сахалин Корсаков- 
Холмск — пароммен Советская Гавань - Ванино- 
Комсомольск на Амуре — Благовещенск - Тында - Чита — 
Улан -  Удэ — Бабушкин -  Выдрино - Байқалды кесігі- 
Листвянка — Иркутск — Ангарск — Абакан Минусинск- 
Шешенское -  Новокузнецк -  Прокопьевск Барнаул- 
Қараганды - Алматы маршуртымен 40 саяхатта болган. “Жол 
үстінде 80 күн” сапарнамасын 1983 жылы шыгарган.

1977 жылы саяхат қызығына баткдн пенде кавказ сапарына 
шыққан. Алматы -  Баку — Степанакерт — Евлах Кировабад 
(Еанжави) — Казах — Тблиси — Гори — Цихинвали Батуми- 
Поти Зүгдуди -  Сухуми -  Минводы -  Дербент - Махачкала- 
Грозный — Шали - Орджинкидзе(Владикавказ) -Нальчик- 
Пятигорск - Черкасск Карачаевск — Теберда - Домбай- 
Кисловодск - Алматы маршруытымен Кап тауының екі беті- 
ндегі ірі, тарихи қалаларда болган.

1978 жылы Қырым саяхатын бастаған. Алматы-Краснодар- 
Новороссийск — Анапа Керчь — Феодосия — Старый —Крым 
-Планерское( Коктебель) — Белогорск — Саки - Евпатория- 
Симферополь — Алушта — Ялта — Севастополь -Бакчасарай- 
Алматы маршрутымен “Қырымның алтын алқалары” атты 
сапарнама жазган. Кавказ - Қырым саясаты “Жасампаз елке” 
деген атпен 1989 жылы жарық көрген. Сапарнама 
кітаптарының түңгышы ‘Үштасқан үш өзен” басылып 
шыққан.

1978 жылы 25 қыркүйекте Кдзақ университетінің сырттай 
оқытатын филология факультетінің деканы болып сайланган.

1979 жылы 17 қыркүйекте “Қ азақ республикасына еңбегі 
сіңген ғылым қайраткері” құрметті атағы берілген.

1980 жылы Орта Азия республикаларының Ташкент- 
Самарқан — Душанбе — Ашхабад — Бахарден — Бухара -Нукүс

Қоңырат Көне - Үргеніш — Ташауыз — Хива - Үргеніш-
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Наманган — Фергана — Андижан — Ош — Жалил -абад- 
Ташқүмар — Талас - Фрунзе(Бишкек) қалаларына үздік- 
создық сапар шеккен Жолжазбалар үздік-үздік күйінде 
бастары қүралмай жаткан көрінеді.

1981 жылы Еділ бойындағы автономиялық республикаларға 
арнайы сапар шеккен. Уфа Чимшы Ижевск-Агрыз — Ела- 
буга — Казань — Иошкар — Ола - Чебоксары-Алатырь — 
Саринск — Муром — Касимов — Гусь —Хрустальный — 
Владимир -  Суздаль -  Москва Дорохова-өнер үйі Малеевка 
— Рузы — Бородино — Можайск -Балакамск — Наро — 
Фоминск — Подольск - Чехов — Серпухов Пущено-Москав 
Алматы маршрутымен саяхат қүрып, дем алган.

1982 жылы “Оңаша отау“ атты монографиясы, түңғыш рет 
“Қазақ өдебиет сынының тарихы“ бағдарламасы жарияланған.

1985 жылы филология факультетінің деканы болып 
сайланган.

1986 жылы 21 сәуірде Қазақстан жазушылыр одағының 
Сәкен Сейфуллин атындағы сыйлығының лауреаты атанган.

1987 жылы 17 қазанда әл Фараби атындағы қазақ 
мемлекттік үлттық университетінде ғалымның туғанына 60 
жыл толуы мерекеленген.

1989 жылы Ақмолада С.Сейфуллиннің творчестволық 
мүрасына арналған окуларының 1-ші секциясының жетекшісі 
болған.

1990 жылы Университетте “Қ азақ әдебиетінің тарихы мен 
сыны“ кафедрасы үйымдасып, оның меңгерушісі болып 
сайланған.

1990 жылы “Сәбит Мүқанов және қазақ совет әдебиеіі“ атты 
халықаралық ғылыми конференцияда 1-ші секция жетекшісі 
болған.

1991 жылдың желтоқсанында Қазақ университетімен қарым- 
қатынас орнату мақсатымен Польша халық республикасының 
Познань қаласындағы Адам Мицкевич атындағы университ- 
етке делегация басқарыи барып, Варшава-Краков қалаларын 
тамашалап, университтерінің жүмысымен танысқан.

1992 жылы шілде айында Иранның ұлы ойшылы Шаихаль- 
Муфиттің 1000 жылдығына профессор А.Қасабеков, Алтае- 
втармен бірге ғылыми конференцияға қатысып, Теһран, 
Кум(Қом), Исфакан шаһарларын аралап, парсы мәдениетінің 
інжу-маржанымен танысқан.

1993 жылы шілде айында “Қ азақ диаспорасының рухани 
мөдениеті" тобы Ресгіубликаның ғылыми және жаңа технол-
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огия министрлігінің (Әбілсейтов) қолдауымен Монгол Халық 
республикасының Баян-Өлгий аймағына жеті маманнан 
жасакдалған ғылыми-сазды, этнографиялық әкспедицияны 
басқарып барған.

1993 жылы Қазақстан жазушылар Одағының жасақгауымен 
14 ақын-жазушы, ғалымдар Мағжан Жұмабевтың 100 
жылдыгын Түркияның Стамбул, Бурса, Балашекер 
қалаларында өткізген шараларына белсене араласып, қазақ 
диаспорасының тұрмыс-тірлігімен танысқан.

1994 жылы Францияның Валенсьен университетінде 10 күн 
лекция оқып, Лилль департаментін, Бельгияның астанасы 
Брюсельді аралаған. Париждің тамашасына үш күн бойы 
тойына алмай, Германияның Гонновер кдласы арқылы елге 
оралған. Францияның оқу министрлігінің өтініші бойынша 
“Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы“ деген абройлы еңбекті 
кафедра мүшелерінің жасауына басшылық еткен.

1994 жылдың желтоқсаны мен 1995 жылдың қаңтарында 
Иран ислам республикасында қазақ диаспорасына Ілия 
Жақанов,Қоянбек Ахметовпен бірге барып қайтқан.

1995 жылдың 5 қазанында Халықаралық жоғарғы мектептер 
ғылым академиясының Құрметті академигі болып сайланған.

Халықаралық қоғамдық Айтматов академиясы 1996 жылы 4 
желтоқсанында толық мүшелікке қабылданған.

1997 жылы 16 мамырда республика жұртшылығы профессор 
Т.Кәкішүлының туғанына 70 жыл мерекесін Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетте атап өтті. 
Желтоқсан айында Ақмола облысының орталығы Астанада, 
туған Бүланды ауданында мерекеленіп, өзі оқыган Даниловка 
орта мектебіне бұрынғы Киров көшесіне ғалымның аты 
берілген.

1997 жылы 23-26 мамырда Түркістан қаласындагы Қожа 
Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ - Түрік 
университетінде “Түрік тарихының мәселелері” деген 
тақырыпта Халықаралық симпозиумның 26 мамырдағы он 
бірінші мәжілісінде баяндама жасаған.

1998 жылы 17 наурызда Кдзақстан республикасы 
президентінің жарлығы бойынша “Парасат,, орденімен 
марапатталған.

1998 жылы 28-30 қыркүйекте “М.Әуезов жөне әлем 
әдебиеті” атты халықаралық конференцияда “М.Әуезов және 
кдзақ әдебиеттану ғылымының қдлыптасу мәселелері” деген 
тақырыпта баяндама жасаған.
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1999 жылы 24-25 наурызда Жүсіпбек Аймауытовтың 
туғанына 110 жыл толуына арналған Қдрағанды қаласында 
откен халықаралық гылыми-практикалық конференцияда 
“Ж.Аймауытов —мағжантану ілімінің негізін кдлаушы” деген 
тақырыпта баяндама жасаған.

1999 жылы тамыз айында Қазақ қыздар институтьшың 
“Үлар” ансамблі КдзМУ-дың доценті К.Ахмет қатысқан өнер 
бригадасымен Қытай халық Республикасының Шыңжандағы 
Қүлжа облысының Монғол-Куре, Текес, Кунес сынды қазақ 
аудандарын аралап, кездесулер өткізген.

1999 жылы 14 қыркүйекте Дүниежүзілік қазақ кдуымдастығы 
мен Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институты 
үйымдастырған “Қазақ диаспорасының тарихын зерттеудің 
келелі мөселелері” атты гылыми-практикалық конференцияда 
“Шетелдердегі қазақтардың рухани байлығын тарих ауқымына 
тартудың жай-күйі” деген тақырыпта баяндама жасаған.

2000 жылы 24-27 сәуірде Петропавел кдласында “Сәбит 
Мұкдновтың әдеби-мәдени мүрасы және қазіргі заман,, атты 
халықаралық ғылыми конференцияда “Сәбит Мүқановтың 
кдзақ әдебиетіндегі тарихи орны„ деген тақырапта баяндама 
жасаған.

2000 жылы 17 мамырда Астана қаласында өткен 
республикалық ғылыми конференцияда “Сәбит Мүқанов- 
қазақ әдебиетінің классигі” деген баяндама жасаған.

2001 жылы 18 сәуірде Қазактардың Иранға ауып баруының 
70 жыл>дығына орай “Қазақ-Иран бауырластығының тарихы 
мен мәдени дамуы:бүтінгі күнгі өзекті мәселелері” атты 
еларалық ғылыми семинарда “Иран қазақгарының рухани 
шығармашылығы һәм салт-дөстүрі” деген баяндама жасаған.

2001 жылы 26 сәуірде М.Әуезов атындағы әдебиет және 
өнер институты Е.Ысмайыловтың 90 жылдығына арнап 
үйымдастырған республикалық ғылыми конференцияда 
“Есмағамбет Ысмайылов-қазақ әдебиеттану ғылымының 
негізін салушылардың бірі” деген негізгі баяндаманы жасаған.

2001 жылы 18-19 мамырда Астана қаласында Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия университетінде Қазақстан республикасы 
тәуелсіздігінің 10 жылдығына арнаған “Байырғы түрік 
өркениетті: жазба ескерткіштер” атты ғылыми-теориялық 
конференцияның “Байырғы түрік ескерткіштері:тарихи 
аспект” деген секциясында “Әдебиетіміздің арғы бастауы 
хақында немесе тарихты түптен тартайық ”деген тақырыпта 
баяндама жасаған.
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2002 жылы 1 ақпанда Е.А.Бөкетов атыңдағы Қарағанды 
мемлекеттік университеті мен “Валют Транзит” қаржы- 
өнеркәсіптік ассоциациясы өткізген ғылыми конференцияда 
“Е.ЬІсмайылов және қазақ әдебиеттану ғылымы” деген 
тақырыпта баяндама жасаған.

2002 жылы 28 ақпанда С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің 
мемлекеттік әдеби-мемориалдық музей кешені Ю НЕСКО 
шешімімен өткізген халықаралық ғылыми конференцияда 
қазақ әдебиетінің “Қазбегі мен Эльбурсы” деген тақырыпта 
баяндама жасаған.

2002 жылы 19-21 наурызда Петропавл қаласында 
“Ғ.Мүсірепов жөне оның әдеби-көркем мүрасы” атты 
халықаралық конференцияда “Ғ.Мүсірепов-қазақ әдебиетінің 
классигі” деген тақырыпта баяндама жасаған.

2002 жылы 27 сәуірде өткен Қазақстан жазушылырының XII 
қүрылтайына шешуші дауыспен делегат болған.

2002 жылы 20 қыркүйекте Е.А.Бөкетов атындағы Кдрағанды 
мемлекеттік университетінің қүрылғанына 30 жыл толу 
мерекесіне, 21-22 қыркүйекте Кенесары ханының Көкшетауда 
өткен 200 жылдығына, 25-27 қыркүйекте Тараз қаласының 
ЮНЕСКО шешімімен аталған 2000 жылдық тойларына 
қатысқан.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА 

ТУРСЫНБЕКА КАКИШЕВА

Почетный академик Международной академии наук высшей 
школы (Казахстанское отделение) и академик международной 
общественной академии Айтматова, лауреат премии имени 
С.Сейфуллина Союза писателей Казахстана, заслуженный дея
тель науки Республики Казахстан, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой КазГУ им. аль-Фараби профессор Тур- 
сынбек Какишев родился 15 августа 1927 г. в ауле Борли Дани
ловского рудника Буландинского района Акмолинской области 
в семье рабочего.

В 1950 году окончил факультет журналистики Казахского 
государственного университета им. С.И.Кирова. В годы учебы 
заведовал отделом в молодежной республиканской газете "Ле- 
ниншіл жас", после окончания работал старшим редактором 
учебников ВУЗА издательства "Рауан"

В 1952 году решением ЦК Компартии Казахстана направлен 
на работу в Институт ис тории партии при ЦК КП Казахстана.

В 1958 году поступил в аспирантуру Института языка и ли
тературы Академии наук КазССР.

В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию "Идейно
творческие вопросы казахской советской литературы в период ее 
становления (1917-1929 гг.), в 1971 году докторскую - "Пути за
рождения и становления казахской литературной критики"

В 1972 г. стал профессором.
С 1968 г. и по настоящее время работает в Казахском госу

дарственном национальном университете им. аль-Фараби.
Перу крупного литературоведа — критика, видного ученого, 

писателя принадлежит тридцать две монографий, книг и бро
шюр: "Плоды Октября" (1962), "С.Сейфуллин", "Время и литера
тура" (1967), историко-литературный очерк "Красный сокол" 
(1968), исследование зарождении литературного жанра — "Путь 
критики" (1971), художественная биография по серии "Жизнь 
замечательных людей", выпускаемая Московским издательст
вом "Молодая гвардия" "Сакен Сейфуллин" (1972), брошюра 
"Партия и литература" (1975), первая книга казахской серии 
"Поучительная жизнь" -— "Сакен Сейфуллин" (1976), путевые 
очерки "По Волге" и "От истоков — к вершине (1978), "Казах
ская литература: начальный период" (в соавторстве, 1981) и о 
становлении казахской критики — "Проблема жанра" (1982), "80
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дней в путешествиях" (1983), сборник критических статей о ли
тературе "На гребне времени" (1985), эссе "Садак1' (1986). На 
русском языке сборник "Поступь" (1987), публицистика "Раны 
памяти" (1992). 1994 год был плодотворным, вышли из печати 
"История казахской литературной критики" (25 пл.), "Нет за
платки на памяти" (25 пл.), "Суд Сакена", "Сакен и Гульбахрам" 
1997 году издается художественная биография "Сакен Сейфул- 
лин", "Женщины в жизни Сакена" и "Судьба "Трудного пути" в 
соавторстве. Капитальное исследование «Магжан-Сакен»(1999), 
«Мир Сабита Муканова»(2000),«Соперничество»(2001), двух
томный «Мерей»(Пристиж. 2002). Кроме этого перу Т.Какишева 
принадлежат более семисот газетно-журнальных публикаций и 
радиотелевизионных выступлений.

Какишев Т.К. принимал активное участие как один из авто
ров и литературных редакторов многотомной "Истории казах
ской литературы1, (том 3, книга 1 и 2, 1967), "Истории советской 
многонациональной литературы" созданной Институтом миро
вой литературы им.А.М.Горького АН СССР (том 1, 1970). В 
1996 году подготовлена и издана в издательство «Казак универ
ситет!», "Краткая история казахской литературы" для студентов 
иностранных вузов и массового читателя под его общей редак
цией.

Освещения истории казахской литературы ученым сопрово
ждается публикациями литературного наследия казахских писа
телей. Им составлены собрания сочинений поэта-революционера 
Сакена Сейфуллина (том 4, 5, 6) и сборник "Кокшетау" (1994), 
двухтомник Сабыра Шарипова (1959, 1982), избранных произве
дений Саттара Ерубаева (1957, 1979, 1994), Жиенгали Тлепбер- 
генова (1969, 1996), Елжаса Бекенова (1977) и других.

Исследование идейно-творческих проблем казахской лите
ратуры 20-х годов в период тоталитарного мышления были со
пряжены с большими идейно-эстетическими трудностями, но 
ему удалось сформулировать верные положения и решения, ко
торые приняты научно-творческой общественностью республи
ки.

Профессором Т.Какишевым изучена научная целина- 
вопросы зарождения и становления казахской литературной кри
тики которая стала одним из плодотворных направлений 
казахского литературоведения. Им создана программа по исто
рии казахской литературной критики (1982) и учебник (1994) 
которая стала общим курсом на гуманитарных факультетах ву
зов республики.

20



В Казахском университете создана научная школа по изуче
нию проблемы казахского литературоведения. Об этом положи
тельно отзывался академик АН РК, профессор З.К.Кабдулов в 
своей книге "Взгляд". "Третья отрасль эта литературная крити
ка. Первоначально эту проблему начал изучать профессор 
Т.Какишев в одиночестве, роясь в архивных хранилищах и биб
лиографических редких книгах. В результате использования 
многочисленных документов и записей, суждений и публикаций 
он написал учебное пособие по казахской литературной критике. 
Это ценное исследование. Поэтому критики и исследователи со
временного процесса развития нашей родной литературы не мо
гут обойти эту книгу, не обращая внимание на истории трудного 
пути становления нашей критики"

Сейчас это направление углубленно изучается его учениками 
не только в плане отдельных профессиональных критиков, но и 
общей проблематикой.

Перу Т.Какишева принадлежит книга "Сакен Сейфуллин", 
изданной в 1972 году по серии "Жизнь замечательных людей" 
московским издательством 'Молодая гвардия" которая была 
первой книгой о деятелях из тюркских народов и заложила осно
ву казахской серии "Поучительная жизнь" Издательствам 
'Жалын"1996 году выпущена первая книга «Сакен Сейфуллин» 
казахской серии в 1997 году издательство «Рауан» выпустила 
заново переработную доработанную биографию к 100 летию по
эта.

Достоинством художественной биографий является насы
щенность конкретно-историческими фактами, широкое исполь
зование различного рода документов, н «впервые вводимые в 
научный оборот автором книги. Проф. Т.Какишев основательно 
исследовал исторические и архивные материалы, сумел пра
вильно раскрыть смысл многих явлений социально- 
политической жизни. Благодаря этому книга дает наглядное 
представление о С.Сейфуллине как о революционном, политиче
ском деятеле. Творческой биографии писателя, литературно
художественным произведениям в книге отведено определенное 
место, что помогает читателю ясно представить, какое важное 
значение имело активное участие Сейфуллина в революционной 
борьбе и партийно-государственной работе для его писательской 
деятельности, для закладывания основы новой литературы. 
Духовная потребность читателей переходного периода заставила 
автора переработать и дополнить вновь открывающими мате
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риалами, которые не отвечали духу тоталитарного режима.
Им написана и издана в 1999 издательством «Казак универ

ситет!» большая научная монография «Творческое соперничест
ва или Магжан -Сакен», народный вариант который вышла 2001 
году под названием «Соперничество», к 100 летнему юбилею 
Сабита Муканова выпустил сборник «Мир Сабита Муканова» в 
2000 году.Выпущен двухтомник «Мерей».

Сейчас готовится к печати второе издание «Женщины, в жиз
ни Сакена Сейфуллина» и «Сандалткан «Садак ».

Напряженный труд всегда требует отдушину. Ею для 
профессора стала путешествие первоначально по СССР, а 
потом по миру. Нет союзных республик где бы Т.Какишев 
не побывал. С 1974 года стал предпринимать путешествие 
по своему усмотрению по Каме -  Волге - Дону, по автоно- 
нымным республикам Поволжья, Кавказа, предпринят на 
Запад по маршруту -  Киев по Днепру -  Херсон Одесса- 
Кишинев -  Иван -  Франковск Львов со всеми курортными 
городами -  Брест Минск и на Восток- Красноярск -  Хаба
ровск -  Южно - Сахалинск через Ванино на Комсомольск 
Благовещенск -  Чита -  Улан -Удэ через Байкал -  Иркутск -  
Абакан -  Шущенское -  Новокузнецк -  Барнаул -Алматы. 
Несколько раз побывал в Средней Азии и Прибалтике, ре
зультатом этих поездок стали три книги путевых очерков.

После падения советской власти открылись дороги в Польшу, 
Китай, Турцию, Монголию, Иран, Францию с целью сбора ду
ховных ценности казахской диаспоры.

Немаловажную роль любого гражданина, тем более ученого 
играет общественное лицо. В этом отношении выступление 
Т.Какишева в 1956 году на страницах газеты «Казак әдебиеті" в 
защиту интересов родного языка и казахской школы, осужден
ное в постановление ЦК КПК от 10 декабря 1956 года предопре
делило дальнейшей мысли и действий.
В годы перестройки, особенно в 1988 году он выступил с боль
шой и острой публицистикой "Необходимо исправить многочис
ленные ошибки, ставшие роковыми аксиомами". Борьба за пра
вильное освещение истории алашского движения, борьба за ста
тус казахского языка, как государственного, организационное 
укрепление деятельности международного общества "Казак 
тілі" активное участие в проведении съездов казахской диаспо
ры и многое другое приумножали" популярность деятельности 
профессора Т.Какишева.

Большую работу проводил как член правления и заместитель
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приемной комиссии союза писателей Казахстана, председатель 
секции по филологии и член президиума Совета по научной и 
учебно- методической работе Министерства образования и нау
ки. Был ректором народного университета "Китап" и председа
телем с педсовета по защите докторской диссертации при КазГУ 
Сейчас состоит членом, секции критики Союза писателей Казах
стана, Правления Всемирной ассоциации казахской диаспоры, 
спецсоветов КазГУ, Института литературы и искусства 
им.М.Ауэзова АН РК, Киргизского национального университета 
им.Баласагуна.

В своей деятельности профессор Т.Какишев большое вни
мание уделяет на развитие университетской науки. При кафедре 
истории казахской литературы и критики создана научная лабо
ратория "Казахский фольклор и история литературы", которая 
организовала при издательстве "Санат'' серию "Жемчужина" 
Первой ласточкой этой серии была книга "Билер сөзі" и "Монгол 
казакхарыныңәзілдері "

Изучение проблемы казахской диаспоры ближнего и дальне
го зарубежья приобретает целенаправленный характер. Несмотря 
на материальную трудность профессору Т.Какишеву удалось 
организовать и возглавить научно-фольклорные экспедиции в 
Монгольскую народную и Иранскую исламскую республикам. 
Кроме многочисленных статей и путевых заметок, радиопередач 
и видеофильмов, сдан в производство сборник "Казахи в Монго
лии" в объеме 20 печатных листов.

Большое, если не главное, место занимает в деятельности 
профессора Т.Какишева подготовка научно-педагогических кад
ров. Под его научным руководством 25 соискателей и аспиран
тов защитили кандидатские диссертации. Был научным консуль
тантом семи докторов наук. Оппонировал 35 кандидатских и 17 
докторских диссертации.

Плодотворная деятельность и активная позиция профессора 
Т.Какишева сделали его имя популярным не только в республике 
Казахстан, но и далеко за ее пределами. Он полон творческих 
сил и замыслов.

К.К. Абугалиева-директор 
Центральной научной библиотеки 
Министерство образования и науки.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА Т. КАКИШЕВА

Турсынбек Какишевич Какишев родился 15 августа 1927 года 
в ауле Борли Даниловского рудника Буландинского района Ак
молинской области.

1934 1944 гг - ученик Каратальской, затем Даниловской
средней школы.

С мая 1944 г. по октябрь 1945 г.- актер Акмолинского обла
стного казахского театра.

1945 г. - поступил на отделение журналистики историко фи
лологического факультета КазГУ.

С июля 1949 г. заведующий отделом республиканской мо
лодежной газеты " Лениншил жас "

В 1950 г. назначен старшим редактором отдела учебников 
для высшего учебного заведения Казахского государственного 
педагогического издательства (современное "Рауан").

1950 г. окончил КазГУ.
1951 г. - был направлен ЦК Компартии Казахстана в Высшую 

партийную школу на курсы переводчиков произведений 
классиков марксизма-ленинизма,

1951 -  1952 гг. стал соискателем в Институте литратуры и 
языка при АН КазССР, сдал кандидатские минимумы.

1952 г. решением ЦК Компартии Казахстана направлен на 
работу в Институт истории партии при ЦК Компартии Казахста
на, младшим научным сотрудником сектора перевода произве
дений классиков марксизма-ленинизма.

1953 г. выступил с критикой книги академика А.С.Орлова " 
Казахский георический эпосы" на дискуссии "Қазак эпосының 
мэселері)", организованной АН КазССР

1954 1955 г.- опубликованы научные литературные труды в 
журнала "Эдебиет жэне искусства", "Ленин жэне эдебиет мэсе- 
лелері'," Жиенгали Тлепбергенов"," Саттар Ерубаевтын эдеби 
мурасы", "Елжас Бекенов"

1957 г.- составил сборник избранны произведений 
С.Ерубаева, и написал предисловие.

1958 г,- стал аспирантом Института языка и литературы АН 
КазССР
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1959 г,- выступил на научной конференции, организованной 
АН КазССР. Выступление высоко оценен академиком 
М.О.Ауэзовым.

1959 г. младший, затем старший научни сотрудник Институ
та литературы и искусства АН КазССР.

1960 г. - защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Идейно-творческие вопросы казахской советской литературы в 
период ее становления (1917 1929 гг.)».

1960 г. участвовал в работе экспедиции по сбору материа
лов о жизни и деятельности С.Сейфуллина руководимой профес
сором Е.Исмайловым

1966 г. стал членом Союза писателей СССР.
1967 г. в составе казахской делегации принял участие в 

торжествах, посвященных 100-летию азербайджанского классика 
и литературоведа Жалела Мамедкулизаде.

1968 г. старший научный сотрудник кафедры Казахской ли
тературы в КазГУ.

1969 г. принял участие в конференции, посвященной 100- 
летию О.Туманяна.

1971 г. защитил докторскую диссертацию по теме " Пути 
зарождения и становления казахской литературной критики', 
написал монографию Сын сапары", избран секретарем партий
ной организации факультета.

1972 г. в художественной биографической серии "Жизнь 
замечательных людей" выпускаемой московским издатель
ством "Молодая гвардия", вышла книга "Сакен Сейфуллин" 
первая книга, посвященная деятелям тюркоязычных народов.

1972 г. г. Баку, участвовал во всесоюзной научной конфе
ренции "Проблемы реализма советской литературы народов 
Востока" где выступил с докладом "Традиции критического 
реализма в казахской советской литературе"

1974 году осуществлена давная мечта путешествие по 
СССР Маршрут пролегал - Свердловск Пермь-по Каме 
Чайковский Сарапул Набережные Челны Чистополь - по 
Волге - Ульяновск Тольятти - Куйбышев - Сызрань -Балаково 
Саратов Камышин Волгоград - по Дону Калач на Дону 
Цимляиск Волгодонск Ростов-на-Дону -Тихорецк Кисло
водск -  Алматы. Результатом этого путешествия явились путе- 
вие очерки "По центральной улице страны" опубликованные в 
журнале "Жулдыз"
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1975 г. научной руководитель студенческого научного об
щества.

1975 г. путешествие на западную часть СССР - Алматы 
Киев по Днепру Канев Черкессы Кременчуг 
Днепродзержинск Днепропетровск - Запорожье - Каховка - 
Херсон Очаков Одесса Бендеры Кишинев Бельцы 
Черновцы Ивано Франковск Львов - Моршаць -Трусковец - 
Луцк Брест - Минск - Алматы.

1975 г. руководитель секции XXIX научной студенческой 
конференции, посвященной 30-летию Победы в Великой Отече
ственной войне.

1976 г. путешествие в восточную часть СССР Алматы 
Красноярск Хабаровск Волочаевка Владивосток Артем 
Южно-Сахалинск Анива Корсаков Холмск - через Татарской 
пролив Советская Гавань -  Ванино- Комсомольск-на-Амурс - 
Амурск Благовещенск - Тында -Чита Улан-Удэ - Бабушкин - 
Выдрино Листвеика Иркутск Ангарск Абакан - Минусинск

Шушенское Междуречинск - Новокузнецк Прокопьев Кисе
лев -Артышты Барнаул Караганда Алматы.

1976 г. вышла первая книга казахской серии "Поучительная 
жизнь" - "С.Сейфуллин"

1977 г. руководитель XXXI студенческой конференции, по
священной 60-летию Октября.

1977 г. руководитель подсекции "Казахская советская лите
ратура" и член жюри секции общественных наук "Мухтар Ау- 
эзов - классик казахской советской литературы"

1977 г путешествие по Кавказу - Алматы - Баку - 
Степанкерт Евлах - Кировабад (Ганжави) Казах Тбилиси 
Гори Циханвали Батуми - Поти Зугдуди Сухуми 
Минеральное воды Дербент Избербаш - Каспий -Махачкала 
Хасавюрт - Гудермес - Грозный Шали -  Назрань-Орджиникид- 
зс (Владикавказ) - Нальчик Нарткала -Пятигорск -  Железновод- 
ск - Черкесок Усть-Джегуга -Карачаевок Теберда Домбай 
Кисловодск Алматы.

1978 году предпринято путешествие по Крыму Алматы 
Краснодар Абинск Новороссийск Анапа Кавказ Керчь- 
Федосия Планердскос Старый Крым Белогорск Саки - 
Евпатория Бакчасарай Севастополь Ялта Алушта -Симфе-
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рополь Алматы. На основе впечетлений Кавказа и Крыма соз
дана книга "Цветущие края1', изданная в 1989 года.

1978 г. Декан заочного филологического факультета. Изда
ны книги: "Отанымыздың Орталық көшесімен", "Уштаскан 
уш өзен" Руководитель научной студенческой конференции 
КазГУ

1979 г. присвоено почетное звание "Заслуженный деятель 
науки КазССР"

1980 г. периодично бывал с разными задачами в городах 
Средней Азии: Ташкент - Самарканд Пенджикснт -  Душанбе 
Ашхабад Бахарден Шарджоу Бухара - Нукус Конурат 
Куня Ургенч Ташауз Хива - Ургенч Наманган Фергана 
Андижан Ош Джалалабад Талас - Фрунзе (Бишкек).

1981 г. путешествие по автономным республикам и облас
тям Повольжия: Алматы Уфа Чишмы Ижевск -Агрыз Ела- 
буга Казань - Йошкар-Ола Чебоксары -Алатырь Саранск 
Муром Касимов Гусь - Хрустальный -Владимир Суздаль 
Дорохова - дом творчество Малеевка -Руза Бородино -  Можай
ск - Волокамск - Наро-Фоминск -Подольск Чехов - Серпухов - 
Пущено Москва Алматы.

1981 г. руководитель подсекции XXXV научно-студенчес
кой конференции, посвященной XXIУ съезду КПСС и ХУ съез
ду Компартии Казахстана.

1985 г. - Декан филологического факультета.
1986 г. 21 апреля стал лауреатом премии им. Сакена Сейфул- 

лина Союза писателей Казахстана.
1990 г. избран за^едущим кафедры История казахской 

литературы и критики.
1991 г. в составе делегации КазГУ был в университете им. 

А.Мицкевича (г. Познань, Польша) с целью установления дру
жественных связей. Организовал на кафедре научную группу 
"Қазақ фольклоры жэне эдебиет тарихьГ

1992 г. Создана группа "Духовная культура казахской диас
поры" Поездка в Китай, где был согласован план работы буду
щей экспедиции.

1993 г. в составе бригада, организованной Союзом писате
лей Казахстана, в городах Стамбул, Бурса, Балашекер для озна
комления жизнью населения Турции и проведения 100 летний 
юбилей классика казахской литературы Магжана Жумабаева.
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1993 г. организовал экспедиции в Монголию с целью озна
комления и сбора обрацов духовного наследия казахской диас
поры.

1994 г. поездка в Исламскую республику Иран совместно с 
И.Жакановым и К.Ахметовым для ознакомления с культурной 
жизнью казахской диаспоры. Налажены связи с Валенсьенским 
университетом (Франция). Написан и сдан в издательство курс 
лекции "Краткая история казахской .литературы" для зарубеж
ных студентов и широкого круга читателей.

1995 г. Избран почетным академиком академии наук выс
шей школы Казахстана.

1996 г. - Избран действительным членом международной 
общественной айтматовской академии.

1997 г. 16 мая общественность республики отмечала 70-летия 
со дня рождения в Казахском национальном государственном 
университете им. Аль-Фараби. В декабре - в центре Акмолин
ской области Астане, в Буландинском районе, в родной Дани
ловской средней школе. Присвоено имя профессора Т.Какишева 
Даниловской средней школе и центральной улице поселка.

1997 г. 26 мая выступил с докладом на международном ; 
симпозиуме, посвященного "Проблеме истории тюркских наро- 
дов'', проведенного в г. Туркестане в международном Казахско- 
Турецком университете, им. Ходжа Ахмета Яссави.

1998 г. 17 марта Указом Президента Республики Казахстана 
награжден орденом "Парасат"

1998 г. 28-30 сентября работала международная научная кон
ференция "М Ауэзов и мировая литература", где выступал с док
ладом "М.Ауэзов и проблемы становления казахского литерату
роведения "

1999 г. 24-25 марта проведена в г. Караганде научно- 
практическая конференция в честь классика казахской литерату
ры Ж.Аймауытова, где прочитан доклад "Ж. Аймауытов - осно
воположник магжановедения".

1999 г. в августе с ансамблем "Улар" Казахского государст
венного Женского педагогического института и доцентом КазГУ 
К.Ахмет проводил ознакомительные встречи в казахских рай
онах: Монгол-Куре, Текес, Кунее Китайской народной респуб
лики.
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1999 г. 14 сентябре участвовал в работе научного практичес
ком симпозиуме, созыванный Всемирной ассциацией казахов и 
Институтом истории и этнологии им. Ч.Валиханова по тематике: 
"Актуальные проблемы изучения истории казахской диаспоры", 
где выступал с докладом: "Вопросы освещения истории духов
ного наследия казахской диаспоры"

2000 г. 24-27 апреля в Петровпавловске принимал участие в 
международной научной конференции "Литературно-художеств
енное наследие Сабита Муканова и современность" с докладом 
"Историческая роль С.Муканова в истории казахской литерату
ры"

2000 г. 7 декабря проведена научная конференция "Сабит 
Муканов и Каракалпакская литература" в городе Нукусе Кара
калпакским государственным университетом им. Бердака подго
товлен доклад "О творческой связи С.Муканова с каракалпак
скими писателями и деятелями"

2001 г. 18 апреля выступил с докладом "О духовном наследии 
и обычаях Иранских казахов" в международном научным се
минаре "Казахско-иранское братство", посвященный к 70- 
летию пребывание казахской диаспоры в Иранской исламской 
республике.

2001 г. 26 апреля выступил с основным докладом "Есмагамбет 
Исмайлов - один из осноположников казахского литературове
дения" в республиканской научной конференции, организован
ной Институтом литературы и искусства им. М.О. Ауэзова.

2001 г. 18-19 мая участвовал в работе Международной науч
но-теоретической конференции "Древнетюрская цивилиза
ция: памятники письменности" в Астане, созванной Министер
ством образования и науки РК и Евразийским гос. университе
том им. J1.H. Гумилева и выступил на заседании I секции с док
ладом "О древних истоках казахской литературы"

2002 г. 1 февраля в Карагандинском госуниверситете им. Е.А. 
Букетова и финансово-производственная ассоциация "Валют- 
транзит" проведена республиканская научно-практическая 
конференция: "Е.Исмайылов и казахское литературоведение", 
где выступил докладом.

2002 г. 28 февраля мемориальным комплексом дома-музея 
С.Муканова и Г.Мусрепова созвана международная научная
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конференция к 100-летиям проводимым ЮНЕСКО, выступил с 
докладом "Казбег и Эльбрус казахской литературы"

2002 г. 19-21 марта в Петропавловске проведена научно- 
теоретическая конференция "Г.Мусрепов и его литературное на
следие". где выступил с докладом "Г.Мусрепов - классик казах
ской литературы"

2002 г. 27 апреля участвовал в работе XII съезда Писателей 
Казахстана с решающим голосом делегата.

Участвовал в торжественных мероприятии по проведению 30 
летнего юбилея Карагандинского университета им. Е.А.Букетова 
(20 сентября), 200 г. летия Хана Кенесары в Кокшетау (21-22) и 
всенародном празднике посвященный 2000 летию основания го
рода Тараза по решению ЮНЕСКО.
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ПРОФЕССОР Т.КӘКІШҮЛЫНЫҢ КГГАПТАРЫ 
КНИГИ ПРОФЕССОРА Т.КАКИШЕВА

1. Октябрь өркені. Казак совет әдебиетінің кдлыптасу 
дәуіріндегі идеялық-творчестволық мәселелері жайын - 
да( 1917-1929 ж.)Алматы:Қазмемкөркемәдеббас,1962.-204 б.

2. Дәуір суреттері.-Алматы:Жазушы, 1967.-172 б.

3. Сәкен Сейфуллин.-Алматы:Жазушы,1967 -34 б.

4. Қызыл сұңқар.-Алматы:Қазақстан, 1968.-290 б.

5. Сын сапары.-Алматы:Жазушы,1971.-174 б.

6. Сакен Сейфуллин.-М.:Мол.гв-я, 1972.-224 с.

7. Партия және әдебиет.-Алматы:Қазақстан, 1975.-56 б.

8. Сәкен Сейфуллин.-Алматы:Жалын, 1976.-316 б.

9. От истоков к вершине.-Алматы.Знание, 1978.-38 с.

10. Ұштасқан үш өзенмен.-АлматыіЖалын, 1978.-80 б.

11. Үлы октябрь шуағы.-Алматы:Жазушы,1981.-134 б. 
/М.Дүйсеновпен бірге

12. Оңаша отау.-Алматы:Жазушы, 1982.-224 б.

13. Жол үстінде 80 күн.-Алматы:Жазушы, 1983.-264 б.

14. Дөуір дидары.-Алматы:Жазушы, 1985.-304 б.

15. Садақ.-Алматы:Жазушы, 1986.-264 б.

16. Поступь.-Алматы:Жазушы, 1988.-320 с.

17 Жасампаз өлке.-Алматы:Жалын, 1989.-292 б

18. Сәкен Сейфуллин. Сенің сүйікті жазушың.-АлматьгРауан, 
1989.-88 б.
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19. Санадағы жаралар.-Алматы:Қазақстан, 1992.-264 б.

20. Ескірмейді естелік.-АлматыЖазушы, 1994.-426 б.

21. Қазақ әдебиеті сынының тарихы.-Алматы:Санат, 1994.-448
б .

22. Сәкен және Гүлбаһрам.-Алматы:Рауан, 1994.-78 б.

23. Сәкеннің соты.-Алматы,Баспагер, 1994.-96 б.

24. Кер заманның кереғар ойлары.-Алматы:Атамүра, 1995. -166
б.

25. Тар жол тайғақ кешудің тағдыры.-Алматы:Санат, 1996.-280 
б./К.Ахметовамен бірге

26. Сәкен Сейфуллин.-Алматы:Рауан, 1997.-384 б.

27. Сәкен сүйген сұлулар.-Алматы:Атамұра, 1997.-320 б.

28. Мағжан-Сәкен.-Алматы:Қазақ ун-ті, 1999.-448 б.

29. Сәбең әлемі.-Алматы:ҚАЗақпарат,2000.-227 б.

30. Сайыс.-Алматы:ҚАЗақпарат,2001.-286 б.

31. Мерей:Ғылыми-библиографиялық жинақ:Екі томдық 
/Құрастырушылыр К.Ахмет,А.Жүсіпова, 
М.Бегманова.Орталық ғылыми кітапхана.-Алматы,2002,- 
Т.1.-633 б.;Т.2-502 б.
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ПРОФЕССОР Т.КӘКІШҮЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН ЕҢБЕКТЕРІ
ЖАЙЛЫ ПІКІРЛЕР

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУДАХ ПРОФЕССОРА
Т.КАКИШЕВА

1. Аға сөзі //Қызыл ту.-1987.-1 сентябр

2. Абдуллин X. Мағжан және Сәкен //Х алық кеңесі.-1994. 
14;15 б.

3. Айболатов Б. Абай және Аймауытов //ҚазМ У хабаршы- 
сы.-Филология сериясы.-1995.-Шығ.З.-151 бет.

4. Айтуғанова С. Адам және табиғат концепсиясы шағын 
проза: Филология ғылым. канд. ғылыми дөрежесін алу 
үшін дайынд. дис. автореф..-Алматы,2000.-5 б.

5. Ақматалиев А. Қарымды қаламгер //С.Мұкднов және қазақ 
әдебиеті.-Алматы,2000.-196 б.

6. Ақын және дәуір //Еспенбетов А. Сұлтанмахмұт Торай- 
ғұров,- Алматы, 1992.-24;31 бет.

7. Алаштың айтылмаған ақиқаты //3амандас.-1993.-11-18 
мамыр.

8. Алаштың ақикдты //Х алық кеңесі.-1993.-13 тамыз

9. Алғы сөз //Сүханбердина Ү.“Дала уалаятының” газеті: 
Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш.-5 кітап.- 
Алматы:Ғалым,1996.- 6 б.

10. Алдабергенов С. Кдрияға құрмет тойға ұласты //Көкшетау 
правдасы.-1990.-12 қаңтар

11. Алдабергенов С. Қызыл сұңкардың қанаттас досы 
//Көкш етау,-1990.-5 қаңтар

12. Алдашев А. Заманым, ортам, өмірім:[Медицина 
төңірегінде еңбек еткен замандастары туралы ой- 
толғаныстар].-Алматы:Ғылым, 1997.-55 б.
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13. Алматы қаласында тұратын бір топ жазушылардың үндеуі 
//Қ азақ  әдебиеті.-1998.-25 сәуір

14. Алпысбаев Қ. Қазақ әдебиетіндегі тарихи шығарма: таным 
және көркемдік: Филология ғылым. док. ғылыми 
дәрежесін алу үшін дайынд. дисс. автореф.-Алматы,2000.- 
3;5;7:10;44бет.

15. Алпысұлы С. Талантардың тұрлаусыз тағдыры - ай 
//Орталық Кдзақстан.-1995.-12 қаңтар

16. Аманбаева Н. Үстазыма хат //А рқа ажары,-1997.-25 
желтоқсан

17. Аманкелдіұлы Ш. Ғалым сыншыға құрмет //Алматы 
ақшамы.-1997.-5 қараша

18. Ардагер азамат //К ітап жаршысы.-1969.-11 февраль

19. Аралбайтегі А. Абылай да тоқталған Бұқарына //Қараөткел
-1994.-15 көкек

20. Асқаров Н. С.Сейфуллин мұрасы хақында //Қ азМ У  
Хабаршысы.Филология сериясы.-1997,- №9.-121-122 б.

21. Асылбекова Р. Атаққа лайық //А рқа ажары.-1997 -15 
мамыр

22. Асылбекова Р Есігіміз қашанда ашық //Ағадыр таңы.
1994.-22 шілде

23. Асылбекова Р. Сұңқардың ұясы //Егемен Қазақстан.
1998.-3 маусым

24. Атаев Б. Ғылыми байланыстың ауқымы кең //Қ азақ  
университеті.-1997.-3 наурыз

25. Ауыл еңбеккерлері арасында //Орталық Қазақстан.-1975,- 
22 август

26. Ахметов Б. Қырғыз кдзақ әдеби байланыстарының жаңа 
дәстүрі (20 жылдар): Филология гылым. канд. ғылыми
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дәрежесін алу үшін дайынд. дисс. автореф.-Бишкек,2000.-6
б .

27. Ахметов К. Айқын Нүрақытовтың әдеби сын, ғылыми 
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ЕҢБЕКТЕРІНІҢ МЕЗГЩЦІК КӨРСЕТКІШ І 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1946-1947

1. Бастауыш комсомол ұйымында //Сталин туы.-1946.-13 
июнь

2. Қызыл туды берік ұстау үшін //Сталин туы,-1946.-4 июль

3. 44 оқушы даярлап шығару //Сталин туы.-1946.-6 июнь

4. Спорт қоғамдары мен ұйымдарына көп көңіл бөлейік / /  
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30. Шақыруды ойдағыдай аяқгайық //Лениншіл жас.-1949.-25 
ноябрь

31. Үйымдастыру жұмысын жақсарту керек //Ленинш іл жас.
1949.-10 август
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1956.-29 ноября
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54. Ленин мөдени мұра туралы //Көкшетау правдасы.-1956.-19 
август

55. Махамбеттің жаңа жолдары //Қ азақ  әдебиеті.-1956.-16 но
ябрь
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64. Саттар Ерубаев //К дзақ совет әдебиетінің мәселелері. 
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65. Саттар Ерубаевтың өдеби мұрасы //Әдебиет және искус- 
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68. Шолпан //Қазақстан әйелдері.-1957,-№12.-17-18 бет.

69. Халық ақыны Рақым Байқошқаров //Сталин туы.-1957.-9 
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1958-1959

70. Әдебиетте зілді сыкдқ,өткір мысқыл жасайық //Қ азақ 
әдебиеті,-1958.-24 октябрь

71. Әдебиеттану ғылымы туралы бірер сөз //Жұлдыз.-1958. 
№10.-123-126 бет.

72. Бір өлең жайында //Қ азақ  әдебиеті.-1958.-6 июнь

73. Ескірмес еңбек //К дзақ өдебиеті,-1958.-31 январь
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74. Жаңа әдебиеттің жаршысы //Жұлдыз.-1958. №2.-115-120
бет; Есіл правдасы,-1958.-16 март

75. Жас жазушының шығармасы //Коммунизм таңы.-1958.-12 
март

76. Жастықтың жалынды жаршысы //Советтік Кдрағанды.
1958.-22 август

77. “Жұлдыз ” журналына 30 жыл //Көкшетау правдасы.
1958.-12 март

78. Қолжазба “Садақ” журналы //Қ азақ  өдебиеті,-1958.-1 авг
уст

79. Сөкеннің прозасы //Есіл правдасы,-1958.- 23 август

80. Сын //Коммунизм таңы.-1958.-5 февраль

81. Үлкен проза жолында //С оц. Кдзақстан.-1958.-6 апрель

82. Халық жазушысы //Қ азақ  өдебиеті.-1958.-24 октябрь

83. Народный писатель //Ленинская смена.-1958.-9 декабря

84. Новое в декадной литературе //Ленинская смена,-1958.-28 
декабря

85. Певец Карагандинских горняков //Социалистическая 
Караганда.-1958.-1 октября

86. Предисловие //Ерубаев С. Мой сверстники.-Алматы, 1958. 
С.5-13

87. Әдебиеттану ғылымына қосылған жаңа үлес //Жүлдыз.-
1959.-№3.-121-128 бет.

88. Жиенғали Тіленбергенов туралы //Социалистік жол .-
1959.-15 июль

89. Заман бейнесі //Көкш етау правдасы,-1959.-11 ноября
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90. Зейін Шашкиннің жаңа романы //Социалистік Қазақстан. 
-1959.-26 апрель

91. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасу дәуіріндегі идеялық- 
творчестволық мөселелер //Қ азақ  ССР ғылым академия- 
сының хабаршысы. Филология мен өнертану сериясы,- 
1959.- N»2.-8-25 бет.

92. Өнер шыңына өрлеткен жиын //Жұлдыз.-1959.- №8.-121-129 
бет.

93. Сабыр Шарипов //К дзақ әдебиеті.-1959.-15 март

94. Сабыр Шарипов (1882-1942) //Ш арипов С.Шығармалар,- 
Алматы,1959.-Т.1.-3-13 бет.

95. Сәкеннің жаңашылдығы жайында //Есіл правдасы.-1959. 
16 август

96. Сөкен жаңашылдығының үлгілері //Советтік Қарағанды. 
1959.-15 тамыз

97. Сөкеннің замана бейнесін жасаудағы жаңалығы //К дзақ 
тілі мен әдебиеті.-1959.- №7.-38-45 бет.

98. Сын сылбырлығының себептері //К дзақ өдебиеті.-1959.-29 
ноябрь

99. “Тар жол, тайғақ кешу” туралы //Есіл правдасы,-1959.-1 
июль

100. Түсіндірмелер //Ш арипов С. Шығармалар.-Алматы, 
1959. -Т.2.-250-260 бет.

101. Үлы ақынның сатирасы //Советтік Караганды,-1959.-10 
июнь

102. Народный писатель //Социалистическая Караганда.- 
1959.-2 августь

103. Писатель боец //Акмолинская правда.-1959.-16 август
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1960-1961

104. Әдебиет мак;ганышы:Қазақ ССР Ғылым академия - 
сының академигі С. Мүкдновтың туғаныны 60 жыл 
толуына //К дз ССР Ғылым акад. Хабаршысы.-1960.- №12.- 
68-75 бет.

105. Әдеби өмір шежіресінен (1917-1937) //Қ азақ  совет 
әдебиетінің мөселелері -Алматы, 1960.-Т.2.-196-205 бет.

106. Дәуір жаршысы //Л енин туы.-1960.-2 тамыз

107. Жазушы революционер //Л енин туы.-1960.-10 сентябрь

108. Заман жаршысы //Семей правдасы.-1960.-13 ноябрь; 
Ленин жолы.-1960.-12 ноябрь; Еңбек туы (Кдратөбе).
1960.-16 ноябрь

109. Кдзақ совет әдебиетінің алғашқы жылдарын дәуірлеу 
мәселесі жайында //К дзақ совет әдебиетінің мәселелері.- 
Алматы, 1960.-Т.2.-60-73 бет.

110. Қазақ совет поэзиясының қалыптасу жылдары / /  
Жүлдыз.-1960.-№3 .-1 2 8 -1 4 0  бет.

111. Ленин өдебиет туралы //Кдзақстан мектебі.-1960.- №4. 
40-46 бет.

112. Партияның сара жолымен //К дзақ әдебиеті.-1960,- 11 
наурыз

113. Сәкен Сейфуллин Керекуде //Қ ы зы қ ту.-1960.-30 июль

114. Сәкен Сейфуллиннің Қызылжарда болуы жайында 
//Л енин туы,-1960.-23 август

115. Сәбит Мүкдновтың 60 жасқа толуына //Октябрь туы,-
1960.-10 ноябр.

116. Революционер-жазушы Сабыр Шарипов //К ^зақ  
өдебиеті.-1960.-13 ноябрь

89



117. Сыншы ғалым //К дзақ әдебиеті.-1960.-13 ноябрь

118. “Тар жол, тайғақ кешу” //Соц.Қазақстан,-1960.-24 
март

119. Халық //Есіл правдасы.-1960.-29 июль

120. Глашатай эпохи //Әдебият ве сугат (литература и 
искусство).-1960.-17 ноября (на турк.яз)

121. Научная экспедиция //О мская правда.-1960.-16 августа

122. Долгие годы на радость людям //Комсомолец 
Караганды.-1960.-16 ноября

123. Летопись литературной жизни //О черк истории ка
захской советской литературы.-М.,1960.-С.601-618

124. Литературоведы пришли к писателям //П ростор,-1960. 
№8. -С .128-130

125. Певец эпохи //Ленинское знамя.-1960.-12 ноября; 2 
августа

126. Становление казахской, советской литературы //Очерк 
истории казахской литературы.-М.,I960.-С .34-61 /Соавт.: 
Е.Исмайловым и М.Дуйсеновым

127. Әдебиеттің коммунистік құрлыстағы орны //Қазақстан 
мұғалімі,-1961.-7 сентябрь

128. 20 жылдардағы қазақ совет әдебиетіндегі идеялық - 
творчестволық мәселелер хақында //Әдеби мұра және оны 
зертеу.Конференция стенограммасы.-Алматы, 1961.-352 бет.

129. Сәкен Батыс Қазақстанда //Октябрь туы.-1961.-25 
февраль

130. Сөкен жайындағы соңғы деректер //Қ азақ  әдебиеті.
1961-24 февраль
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1962-1963

131. Дәуір шындығы //Т ы ң өлкесі.-1962.-4 декабрь

132. Жалынды жастық жаршысы //Лениншіл жас.-1962.-2 
июнь

133. “Огурланған от” романы //Коммунизм туы.-1962.-19 
март /Е.Ысмайылов,. М.Хамраевпен бірге.

134. От берген //Соц.Қазақстан.-1962.-4 март /Е.Ысмайлов- 
пен бірге

135. Талантты ғалым //Соц. Қазақстан.-1962.-29 декабрь

136. Адебиет и искусство //Краткая литературная энцикло
педия. -М., 1962.-Т. 1.-С. 84

137. Ученый, критик, литературавед //Ленинская смена.- 
1962.-24 декабря

138. Жас жүрек албырт.... алды-артынды абайлап ал 
//Лениншіл жас.-1963.-20 октябрь

139. Орыс ориненталистері Абай туралы //Ертіс Қазақ 
әдебиеті,-1963.-22-27 сентябрь

140. Сұлтанмахмүт және “Айқап” //Қ азақ  әдебиеті,-1963.-1 
ноябрь

1964-1965

141. Азаматтың асыл арманы //Т ы ң өлкесі.-1964.-2 июнь

142. Ақын және баспасөз //Оңтүстік Кдзақстан.-1964.-22 
май

143. Галина Серебрякова //Қ азақ  әдебиеті.-1964.-15 октябрь

144. Журналистер қамқоры //Қ азақ  әдебиеті.-1964.-29 май

145. Дала дауылпазы //Ж етісу.-1964.-23 май
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146. Өнегелі өнер жолы //Т ы ң өлкесі.-)964.-30 август

147. Өнер шыңында //Т ы ң өлкесі.-1964.-18 август

148. Өрлеу//Соц. Қазақстан.-1964.-23 май

149. Сәкен жайындағы жаңа деректер //К дзақ филология- 
сының мәселелері Алматы, 1964.-156-166 бет.

150. Сәкен салтанаты //Қ азақ  әдебиеті,-1964.-12 июль

151. Сөкеннің оқу жайындағы ойлары //Қазақстан мектебі.- 
1964,- №5.-67-71 бет.

152. Үйғырдың тұңғыш ғылым докторы //К дзақ әдебиеті,- 
1964.-27 ноябрь

153. Халық кдзынасы //С өкен Сейфуллин шығармалары,- 
Алматы,1964.-Т.-420-452 бет.

154. Шұғылалы өмір //С оц. Қазақстан,-1964.-4 февраль

155. Ерубаев Саттар //Краткая литературная энцикло
педия. -М.Д964.-Т.2.-С.895

156. Звезда (Жұлдыз) //Краткая литературная энцикло-
педия.-М.,1964.-Т.2.-С.960

157. Жерлесіміз жетпісте //Социалистік құрылыс.-1965.-19 
октябрь

158. Көркемсөз шебері //Ертіс.-1965.-14 июль

159. Қаламы ұшқыр дарын //Қ азақ  әдебиеті.-1965.-13
февраль

160. Өнегелі өмір сырлары //Коммунизм нүры.-1965.-19
декабрь

161. Сөкен — публицист //Е ртіс .-1965.-21 декабрь
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162. Тамаша талант иесі //К дзақ өдебиеті.-1965,- 1 октября

163. Сөкен Сейфуллин ( өмірі мен өнерпаздығы туралы 
кыскдша мағұлмат)- Сөкен Сейфеллин ( Краткая сведения 
о жизни и творчестве //С экен Сейфуллин туғанына 70 
жыл толуына арналған әдебиеттердің көрсеткіші.-Алма- 
Ата, 1965.-3-10;54;70 бет; С.95-99; 117-118

164. Үлттық мақтанышымыз //Т ы ң өлкесі.-1965.-24 апрель

165. Үрпақ парызы //Қ азақ  өдебиеті.-1965.-3 желтоқсан

166. Халық мақтанышы //Т ы ң өлкесі.-1965.-27 декабрь

167. Цветущий талант //Казахстанская правда.-1965.-21 
декабря

1966-1967

168. В.И.Ленин эдебиет туралы //Коммунизм таны.-1966. 
26 сентябрь

169. Революцияның алғашқы айларында //Лениншіл жас.-
1966.-6;7;9 сентябрь

170. Сын түғыры биік болсын //К дзақ әдебиеті.-1966.-18 
февраль

171. Шығарма жаны шынайы шындық //Қ азақ  әдебиеті.- 
1966.-7 ноябрь

172. “Айқап” журналы кдлай жабылды //Жүлдыз.-1967.- 
N»8. -139-141 бет.

173. Асқар Тоқмағамбетов //Қ азақ  өдебиетінің тарихы. 
Алматы, 1967.-Т.2.-2- кітап.-357-390 бет. /Е.Ысмайыловпен 
бірге.

174. Әдеби өмір шежіресі //Қ азақ  әдебиетінің тарихы. 
Алматы, 1967.-Т.2.-2-кітап.-554-589 бет.

175. Әдеби сын сапары //К дзақ әдебиеті.-1967.-30 июнь
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176. Әдебиет тану мен сын //Қ азак  әдебиетінің тарихы,- 
Алматы,1967.-Т.2.-2 кітап.-249-271 бет /М.Дүйсеновпен 
бірге.

177. Ғаббас Тоғжанов (Сыншы және публицист) //Қ азақ  
әдебиеті.-1967.-18 август

178. Ғалым мұраты //К дзақ әдебиеті.-1967.-22 декабрь

179. Дауыдды жылдардың дабылды жылдары //Соц. 
Кдзақстан,-1967.-20 август

180. Жыр көктемі //Соц.Қазақстан.-1967 -20 август /М.Дүй- 
сеновпен бірге.

181. Қазақ совет әдебиетінің алғашқы дәуірі (1917-1929 ж.) 
//К дзақ әдебиетінің тарихы.-Алматы,1967.-Т.1-1-кітап.-13- 
112 бет. /Е.Ысмайылов М., М.Дүйсеновпен бірге.

182. Ленин әдебиет туралы //Коммунизм таңы.-1967.-26 
сентябрь

183. Мүқан Иманжанов //Коммунизм нүры.-1967.-15 
февраль

184. Октябрь жеңісінің жемісі //Қ азақ  әдебиеті,-1967.-25 
август

185. Өрелі өрлеу //К ітап жаршысы.-1967.-29 октябрь

186. Революцияның алғашқы айлары //Коммунизм нұры.
1967.-20,28 октябрь

187. Сәкен Сейфуллин (Өмірі мен революциялық қызметі).- 
Алматы, 1967.-32 бет.

188. Талант сыры //Коммунизм нүры.-19б7 -29 ноябрь

189. Хамза Жүсіпбеков //Қ азақ  әдебиеті.-1967 -8 сентябрь

190. Шәкірт Сәкен //Қазақстан пионері.-1967.-15,17 январь
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1968-1969

191. Ажырамас үш арна //Қ азақ  әдебиеті.-1968.-19 октябрь

192. Әдеби сынның бастауы //Жұлдыз.-1968. Ns7 -151-154 
бет.

193. Орнын тапкан mere онды //К дзақ әдебиеті.-1968.-24 
январь

194. Өскелең әдебиетке өрелі сын керек //Лениншіл жас,-
1968.-23 октябрь

195. Аққан жүлдыз жарығы //Лениншіл жас,-1969.-26 
апрель

196. Ақын мүраты //Соц.Қазақстан.-1969.-21 сентябрь

197 Жиенғали Тілепбергеновтың өмірі мен творчествосы 
туралы / /  Тілепбергенов Ж. Ізбасар.-Алматы, 1969.-3-14
бст.

198. Ленин.Өмір.Әдебиет//Жүлдыз,-1969.- №2/3.-13 бет.

199. Молодая казахская поэзия //Ништап(Венгрия).-1969. 
15 мая

1970-1971

200. Ақының асқан арманы //Қ азақ  әдебиеті.-1970.-15 май

201. Күрескер үстаз //Қазақстан мектебі.-1970. №8.-66-71 
бет.

202. Түркістан уалятының газеті //Қ азақ  әдебиеті.-1970.-1 
май

203. Казахская литература (1917-1929 гг.) //И стория сов
етской многонациональной литературы.-М.,1970.-Т.1.-
С.328-346 /Соавт.:Е.Ысмайловым и М.Дуйсеновым
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204. Летопись литературной жизни //И стория советской 
многонациональной литературы.-М., 1970. Т.1.-С.601-618

205. Абай өнері-өсер сынга өзек //С ы н Сапары:Қазақ
әдебиеті сынының тууы хақында монография. -
Алматы, 1971.-140-167 бет.

206. Аққан жұлдыз жарығы //Лениншіл ж ас,-1971.-14 март

207 Асылдың сынығы (Абай мен М.Әуезовқа байланысты 
деректер) //Лениншіл жас.-1971.-20-21 май

208. Әдеби өркендеу және сын //Ж ұлдыз,-1971.-№4.-150-153 
бет.

209. Әдебиеттің айбынды сақшысы //К дзақ әдебиеті.-1971.
5 февраль /  С.Мұқановпен бірге

210. Бір жинақ төңірегінде туған ойлар //Қ азақ  әдебиеті,- 
1971.-7 май

211. Критика и литературоведение //История казахской
литературы.-Алма-Ата, 1971.-Гл.Современная казахская
литература (1956-1968 гг.).-С.279-292

212. Пути зарождения и становления казахской литера
турной критики: Автореферат дисс. на соиск. уч. док. 
стапени..-Алма-Ата, 1971.-125 с.

213. Рождение поэты //Балкашский рабочий.-1971.-21 июль

214. Саин Жумагали //Краткая литературная энцикло
педия.-М., 1971. Т.6.-С.605

215. Становление казахской литературы ( 1917-1929 гг.) 
//История казахской литературы.-Алма-Ата, 1971. Т.З.- 
С.20-76 /Соавт.: Е.Исмайловым и М.Дуйсеновым
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1972-1973

216. Айсарин Әбдірахман //К дзақ совет эниклопедиясы.- 
Алматы, 1972.-Т.1.-177 бет.

217. Драматургия туралы толғау //Соц.Қазақстан,-1972.-26 
март

218. Игілікті еңбек //К дзақ әдебиеті.-1972.-24 ноябрь

219. Кднаттандырар қамқорлық. Әдеби сын туралы //К дзақ 
өдебиеті.-1972.-11 февраль

220. Өрелі мақсат жолында //Соц. Қазақстан.-1972.-8 
январь

221. Сөкен Сейфуллин //К дзақ фольклористикасы- 
Алматы, 1972.-146-164 бет.

222. У истока //Казахстанская правда,-1972.-12 декабря

223. Ақын жанды секретарь //К дзақ әдебиеті.-1973.-19 
январь

224. Әдебиет тарихы //Қ азақ  совет энциклопедиясы.-Алма
ты. -1973.-Т.2.-19 бет.

225. Эдеби сын //Қ азақ  совет энциклопедиясы.-Алматы,
1973.-Т.2.-21 бет.

226. Әдебиеттану //Қ азақ  совет энциклопедиясы.-Алматы, 
1973. Т.2.-18 бет.

227. Әдебиеттің партиялығы //Қ азақ  совет энциклопедиясы. 
-Алматы, 1973.-19-20 бет.

228. Әдебиеттің халықгығы //Қ азақ  совет энциклопедиясы. - 
Алматы, 1973.-Т.2.-20 бет.
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229. Бекенов Елжас //Қ азақ  совет энциклопедиясы. 
Алматы, 1973.-Т.2.-241-242 бет.

230. Белорус ССР әдебиеті //Қ азақ  совет энциклопедиясы.- 
Алма-Ата, 1973.-Т.2.-269 бет.

231. Вазов Иван Минчов //Қ азақ  совет энциклопедиясы. 
1973.-Т.2.-584 бет.

232. Ғаббас Тоқжанов //К дзақ тілі мен әдебиеті (Жоғ. және 
арнайы орта оқу орындары министр-нің жинағы).- 
Алматы,1973.-Шығ.2.-124-134 бет.

233. Пролетар жазушылары ассоциацияларынның букіл 
одақгық бірлестігі //Қ азак  совет энциклопедиясы. 
Алматы,1973.-Т.3.-53 бет.

234. Сын мүраты //Уақыт және қаламгер. Әдеби сын 
мақалалар.-Алматы,1973.-180-185 бет.

235. Таң шолпан //Қазақстан әйелдері.-1973,- №8-7 - -8-9 
бет.

1974-1975

236. Асыл жар //Қ азақ  әдебиеті.-1974.-31 май

237. Дәуір дауылпазы //Жетісу.-1974.-4 июнь

238. Жалындаған жастық //Қ азақ  әдебиеті.-1974.-25 январь

239. Жауынгер одақ жасақталғанда //Қ азақ  әдебиеті.-1974. 
23 август

240. Кдзақ даласының дауылпазы //Ж езқазған.-1974.-1 
июнь

241. Қарағандыдан қанағаттанған талант //О рталық Казак- 
стан.-1974.-27 август

242. Сәкен өлкесіне саяхат //Ж езқазган туы,-1974.-26 июль
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243. Сәкен ізімен //Қ азақ  әдебиеті.-1974.-26 июль

244. *Сәкеннің замана образын жасаудағы ізденістері. 
С.Сейфуллиннің, І.Жансүгіровтің,Б.Майлиннің туғанына 
80 жыл толуына арналған ғылыми практикалық 
конференцияның тезистері. 16-18 желтоқсан 1974 жыл. 
Республикалық педагогикалық қоғам.-Алматы, 1974.-7-8 
бет.

245. Үлытаудың талантты түлегі //Ж езқазған.-1974.-20 авг
уст

246. Буревестник казахской степи //Ленинский путь,-1974.- 
3 июня

247. Горящее серпе //Вечерняя Алма-Ата.-1974.-3 июня

248. Сакен Сейфуллин //40 лет ЖЗЛ.Каталог.1933-1973,- 
М.:Мол.гвардия,1974.-Вып.14 (521).-С.195;219-220

249. Сокол казахской степи //Целиноградская правда.
1974.-20 июня

250. Традиции критического реализма в казахской сов
етской литературе в период ее становления //Проблемы 
реализма в литературах народов Советского Востока. 
Баку, 1974.-С. 176-182

251. Айнымас дос //Қ азақ  әдебиеті.-1975.-12 декабрь

252. Дауылды жылдар дабылы //Қ азақ  әдебиеті.-1975.-21 
март

253. Дәуір жаршысы //Орталық Қазақстан,-1975.-14 март

254. Дос көңілі //Семей таңы.-1975.-23 декабрь

255. Кек түтқан отгы сезім //Орталық Қэзақстан.-1975.-29 
февраль
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256. Көркем әдебиет және өнер ұйымдарын қайта құру 
туралы //К дзақ совет энциклопедиясы.-Алма-Ата, 1975,- 
Т.6.-44 бет.

257 Қазақ әдебиеттану ғылымы //К дзақ совет энцикло- 
педиясы.-Алма-Ата, 1975.-Т.6.-224-225 бет.

258. Қазақгың пролетар жазушыларының ассоциациясы 
//Қ азақ  совет энциклопедиясы.-Алма-Ата, 1975.-Т.6.-369 
бет.

259. Қуанарлық та, құптарлық //Ж ұлдыз.-1975.-№9.-119-205 
бет.

260. Луначарский Л.В. //Қ азақ  совет энциклопедиясы,- 
Алма-Ата, 1975.-Т.7.-333 бет.

261. Поэмалар көшбастары //Е ңбек туы.-1975.-5 ноябрь

262. Сәкен және баспасөз //О рталық Қазақстан.-1975.-5 
январь

263. Сот сапар //О рталық Қазақстан.-1975.-12 март

264. “Советстан” елуде //Лениншіл жас.-1975.-5 ноябрь

265. Темірқазық //К дзақ әдебиеті.-1975.-21 ноябрь

266. И мысли пламенное жжение //Индустральная Карага- 
нда.-1975.-15 апреля

267. “Остаюсь верна вашему краю” //Ленинская смена.-
1975.-26 декабря

1976-1977

268. Әдебиеттің алтын діңгегі //Коммунизм нуры.-1976.-14 
январь

269. Екі съезд аралығындағы кдзақ әдеби сынының 
жағдайы туралы //К дзақ әдебиеті.-1976.-1 январь 
/М.Кдратаев, Р.Бердібаевпен бірге.
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270. Еңбекші ғалым //Кенжебаев Б. Асау жүрек.-Алматы,
1976.-3-10 бет.

271. Еселі еңбек //Кдзақстан әдебиеті.-1976.-11 июнь

272. Есте жүрер есім //К дзақ өдебиеті.-1976.-23 январь

273. Сайфи ағаның ғибраты //Жұлдыз.-1976.-№12.-210-214 
бет.

274. Социализмнің кемелденген әдебиеті //Уақыт және 
кдламгер.-Алматы,1976.-4-кітап.-142-158 бет.

275. Үштасқдн үш өзен.-Алматы:Жалын, 1976.-80 бет.

276. Алтын қайнар //Лениншіл жас.-1977,- 5 март

277. Ғұлама ғалым //Ленин туы.-1977.-26 декабрь

278. Дала альбатросы //Білім және еңбек.-1977.-№4.-4-5 бет.

279. Дарын сыры //Көкшетау правдасы.-1977.-2 декабрь

280. Дөуір шындығы //Коммунизм нүры.-1977.-12 май

281. Достықпен нұрланған //Соц.Қазақстан.-1977.-9 тамыз

282. Елжас Бекеновтің өмірі мен творчествосы (Алғыс сөз) 
//Бекенов Е. Дала қоңырауы.-Алматы, 1977.-3-18 бет.

283. 50 жаста //Қ азақ  әдебиеті,-1977.-26 август

284. Кемеңгер ғибраты //Коммунизм нүры.-1977.-23 сент.

285. Қызыл қырандар //Қ азақ  өдебиеті,-1977.-7 ноябрь

286. Отанымыздың Орталық көшесімен //Жұлдыз.-1977,- 
N«4.-148-167 бет.

287. Парасат //К дзақ әдебиеті.-1977.-30 сентябрь
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288. Сәкен Орал өңірінде //Орал өңірі.-1977.-15 апрель

289. Сейфуллин Сәкен //Қазақ совет энциклопедиясы.-
Алматы,1977.-Т.10.-103-105 бет.

290. Серебрякова Г.М. //Қазақ совет энциклопедиясы,-
Алматы,1977.-Т.10.-114 бет.

291. Сынның сара бағыты //Жүлдыз.-1977.- №1.-206-218 
бет.

292. Тайшықов Қадыр //Қазақ совет энциклопедиясы,-
Алма-Ата,1977. Т.10.-522 бет.

293. Талант, парасат иесі //Соц.Қазақстан.-1977.-29 декабрь

294. Тілепбергенов Жиенғали //Қазақ совет энцикло-
педиясы.-Алматы, 1977.-Т. 11.-260-261 бет.

295. Түлпардың ізімен //Қызыл ту.-1977.-14 июль

296. Уақыт шындығы //Қазақ әдебиеті.-1977.-27 май

297. Үлкен ойдың адамы еді //Жұлдыз.-1977.- № 12.-184- 
188 бет.

1978-1979

298. Екі жүзінші кездесу //Кітап жаршысы.-1978.-28 август

299. Есіміңді ұмытпайық //Қазақ әдебиеті.-1978.-28 август

300. Жалындап өткен жас ғұмыр //Қазақ әдебиеті.-1978.-30 
июнь /Ө.Сәуірбаевпен бірге

301. Жауынгер сын сапасында //Кдзақ әдебиеті.-1978.-1 
декабрь

302. Жетісуда болған қырандар //Ж етісу.-1978.-8 март

303. Көкшедегі көктем //Кдзақ әдебиеті.-1978.- 19 май
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304. Сезім мен сурет //К дзақ өдебиеті.-1978.-22 сентябрь. 
Кітапкд сын: Салықов К. Жұлдызды жылдар тынысы. 
Алматы .Жазушы. 1978

305. Уақыт талабы, оқушы талғамына орай //Қ азақ  
өдебиеті.-1978.-14 июнь

306. Білім дариясы //Лениншіл жас.-1979.-4 октябрь

307. Дарқан жырдың дариясы //Ж алы н.-1970.-№1.-110-113 
бет. /Ғ.Мүсірепов, Ф.Оңғарсыновамен бірге.

308. Дауылпаз самғауы //Коммунизм н ү р ы -1979.-18, 19
сентябрь

309. Еңбекші ғалым //Қызыл ту.-1979.-10 октябрь

310. Жалындаған жастық жыршысы //Ерубаев С. Менің 
қүрдастарым. - Алматы,1979.-7-35 бет.

311. Жаңа жырдың дауылпазы //Қ азақ  әдебиеті.-1979.-22 
июнь

312. Жырға көрік //К дзақ әдебиеті,-1979.-9 февраль

313. Кенші ақын сырлары //Орталық Кдзақстан.-1979.-25 
март

314. Қүттықтау //К ітап жаршысы.-1979.-4 октябрь

315. Түсіндірмелер //Ерубаев С. Менің құрдастарым.-Алма
ты, 1979.-504-532 бет.

316. Түлғалы түтастық//Ж алын.-1979.- №1.-56-61 бет.

317. Сабыр Шарипов. Бекболат (Вступительная статя) 
//Ш арипов С. Бекболат.-Алма-Ата,1979.-С.5-17

1980-1981

318. Диссертация //Көкшетау.-1980.-6 июнь
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319. Жан-жақгы дарын //Кдзақ әдебиеті.-1980.-23 май

320. Жаны жомарт жазушы //Ленин туы.-1980.-7 июнь

321. Кдзақ өдебиетінің ғылымы және өдеби сын //Қазақ 
Совеггік Социалистік Республикасы: энциклопедиялық 
анықгама.-Алматы, 1980.-498-506 бет.

322. Өмірдің өз сыйпаты бар //Қазақ әдебиеті.-1980.-20 
июнь

323. Өнегелі жазушы қадірі //Коммунизм нүры.-1980.-10 
июнь

324. Сөкен тойында //Орталық Қазақстан.-1980.-7 июнь

325. Сенім //Семей таңы.-1980.-19,90 маусым

326. Сыншылар мұрасы //Қазақ өдебиеті.-1980.-12 сентябрь

327. Үмтылмас кездесу //Жезқазған туы.-1980.-5 июнь

328. Үмтылмас күндер //Ж етісу.-1980.-6 июнь

329. Халық жазушысы //Ленин туы.-1980.-11 июнь

330. Шушенск-қасиетті мекен //Кдзақ әдебиеті.-1980.-18 
апрель

331. Революционная романтика в казахской литератуте 20-х 
годов //Художественные искания современной советской 
многонациональной литературы.-Алма-Ата, 1980.-С.38-40

332. Певец новой жизни //Ленинская смена.-1980.-7 июня

333. Білгір талым //Кдзақ өдебиеті.-1981.-11 декабря

334. Еңбегі мен ел есінде //Жұлдыз.- №12.-206-212 бет.

335. Ойы байдың тілі бай //Кдзақстан өйелдері.-1981.- 
№ 8.-14-15 бет.
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336. Оксік пен өрлік //К дзақ өдебиеті.-1981.-20 февраль

337. Сыншы өрі ғалым //Орталық Кдзақстан.-1981.-2 
декабрь

338. Литературоведение и литературная критика 
//Казахская Советская Социалистическая Республика: 
энциклопедический справочник.-Алма-Ата, 1981.-С.480-483

1982-1983

339. Абайтанудың алғашқы асулары //Кәкіш ев Т. Оңаша 
отау.-Алматы, 1982.-75-114 бет.

340. Бақытстан //Коммунизм нүры.-1982.-20 октябрь

341. Бақытстан байтағым //М әдениет жөне тұрмыс.-1982.- 
№12.-3-5 бет.

342. Бәйтерек //Лениншіл жас,-1982.-26 ноябрь

343. Достықпен нүрланған //Коммунизм нүры.-1982.-19 
июнь

344. Керекуден қанаттанған дарын //Қызыл ту.-1982.-11 
декабрь

345. Көкейдегі ой //Қазақстан әйелдері.-1982.-№2.-13 бет.

346. Қазақ өдебиет сынының тарихы:Программа.-Алматы: 
ҚазМУ, 1982.-24 бет.

347. Қос қанатгы дарын //Қ азақ  әдебиеті.-1982.-10 декабрь

348. Қүлашы кең ақын //Абайділданов Ә. Жүрегімнің шүғ- 
ыласы.-Алматы, 1982.-3-7 бет.

349. Орыс ориенталистері Абай туралы //Соц.Қазақстан.-
1982.-16 июль

350. Өмірден өріс алған өлең //Орталық Қазақстан.-1982.-26 
февраль
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351. Революционер жазушы //Шарипов С. Шығармалар 
жинағы.- Алматы, 1982.-Т.1.-5-20 бет.

352. Революционер қайраткер //Соц.Қазақстан.-1982.-10 
сентябрь

353. Сандалтқан “Садақ” //Жұлдыз.-1982.-№10.-115-149 бет.

354. Түсіндірмелер //Шарипов С. Шығармалар жинағы. 
Алматы,1982. Т.2.-498-507 бет.

355. Ірі тұлға //Орталық Кдзақстан.-1982.-16 октябрь

356. Батыр бейнесі-Прага алаңында //Соц.Қазақстан.-1983.- 
6 май; Қазақ өдебиеті.-1983.-6 май

357. Дархан дарын //Қызыл ту.-1983.-27 январь

358. Зейін Шашкин //Қызыл ту.-1983.-18 январь

359. Кдйратты қалам қарымы //Жұлдыз.-1983.-№11.-178-181 
бет.

360. Революционер, ұстаз, ғалым //Қазақстан мұғалімі,-
1983.-4 ноябрь

361. Өз өрнегі бар дарын //Қызыл ту.-1983.-28 октябрь

362. Өнімді өрісті жыл болғай //Қазақ әдебиеті,-1983.-1 
январь

363. Талант в эпоху революционернных бурь //Простор.- 
1983,- №11.-С. 196-198

1984-1985

364. Алтын діңгек //Қазақстан мектебі,-1984.-№10.-76-80 
бет.

365. Ақмоладан ұшқан ақиық //Коммуниз нұры.-1984.-13 
июль
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366. Ақынның аскдқ арманы //Кәкіш ев Т. Дәуір дидары,- 
Алматы, 1984.-214-218 бет.

367. Ардакды үл,асқақ ақын //Октябрь туы.-1984.-17 октяб.

368. Әдебиетіміздің ажары //Еңбек туы.-1984.-12 октябрь

369. “Балаусаға” сәт сапар //Лениншіл жас.-1984.-31 
октябрь

370. Бақьіт Уфадағы кездесулер куанышы//Қызыл таң,-
1984.-5 қдзан

371. Біздің Бейсекең //Лениншіл жас.-1984.-15 май

372. Вдохновленное служение народу //Қызыл таң(Уфа). 
1984.-5 кдзан

373. Дауылды жылдар дабылы //Бүлқышев Б.Заман біздікі. 
Алматы, 1984.-451-453 бет.

374. Дөуір дауылпазы //Жезқазған туы.-1984.-5 июль; 
Социалистік Қазақстан.-1984.-13 сентябрь

375. Достықган-туысқандықкд //Агедиль УФА.-1984.-№10. 
12-16 бет.

376. Жаңа заман жаршысы //Ж үлдыз.-1984.-№6.-180-185 бет.

377. Көшбастаған кемеңгер //Орталық Қазақстан.-1984.-13 
июль

378. Қайрымды қарапайым жан //Коммунизм нүры.-1984,- 
24-25,30 апрель; 2 май

379. Қанат үшса қатаяды //Кфзақ әдебиеті.-1984.-20 апрель

380. Қазақ совет әдебиетінің қызыл сүңқары //Социалистік 
Кдзақстан.-1984.-20 апрель.-Кітапқа сын: Әлімжанов Б. 
Қиқыметтың хикаялары; сатиралық әңгімелер.-Алматы: 
Жалын, 1982,-112 бет.

107



381. Мақгым және оның авторы туралы сөз //Жұлдыз,- 
1984,- №9.-180-185 бет.

382. Сақара сұңқары //Ленин туы.-1984.-13 октябрь

383. Сөкен қызыл қырғын қарсаңында //Парасат.-1984. 
№9.-5-6 бет.

384. Сәкеннің жарына жазған хаттары //Коммунизм нұры,- 
1984.-16 июнь

385. Социалистік реализм салтанаты //Жұлдыз.-1984.-№8.- 
31-39 бет.

386. У истедат егиси еді //Коммунизм туы.-1985.-25 
желтоқсан (ұйғыр тілінде)

387. Халыққа илһамланып қызмет ету //Совет Башкорстан. 
1984.-4 кдзан

388. Хат көңіл айнасы //Қазақ әдебиеті.-1984.-12 октябрь

389. Шайырдың туған жеріндегі кездесулер //Совет башки- 
ростан.-1984.-6 қазан

390. Писатель и ученый (Марийская АССР) //Ончыко 
Йошкар-Оле.-1984.-№1.-С.90-91

391. Аяулы аға //Көкшетау.-1985.-30 август

392. Батыр, ғалым, жазушы //Кдзақ өдебиеті.-1985.-22 но
ябрь

393. М.Ғабдуллинге арналады //Қазақ әдебиеті.-1985.-27 
декабрь

394. Орақшы кдрындас //Көкшетау правдасы.-1985.-30 авг
уст

395. Сөкен Кереку өңірінде//Қызыл ту.-1985.-25 июль
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396. Сөкен Шу өңірінде //Еңбек туы.-1985.-15 март

397 Тамаша талант //Коммунизм туы.-1985.-24 декабрь

398. Үлы ғалым күрметіне арналады //К дзақ әдебиеті.
1985.-27 декабрь

399. Отзвук грозовых лет //Булкишев Б. Жизнь принадле- 
ежит нам -Алма-Ата, 1985.-С.355-356

400. Предисловие //Абдрахманова Т. Радость.-Алма-Ата, 
1985.-С.З-9

401. Саттар Ерубаев //Ерубаев С. Мой ровесники.-Алма- 
Ата, 1985.-С.З-12

402. Творческие уроки писателя //Казахстанская правда.- 
1985.-20 октября

1986-1987

403. Жауынгер жазушы мұрасы //Жүлдыз.-1986.-№4.-115-120 
бет.

404. Дуслықтан түыслыққа //С әйф и Кудаш ижады. 
Уфа, 1986.-98-102 бет. (Башқүрт тілінде)

405. Коммунист ақын мұрасы //Лениншіл жас.-1986.-17 
июль /Ж.Дәдебаевпен бірге.

406. Өрелі де кестелі өлең //Айтхожина М. Таңдамалар: 
өлеңцер, поэмалар.-Алматы, 1987.-5-10 бет.

407. Филология факультеті //Қ азақ  университеті.-1986.-26 
июнь

408. Абайдың сатирасы //Абай тағылымы.-Алматы, 1987 -84- 
90 бет.

409. Аяулы бейнелер //К дзақ әдебиеті.-1987.-1 май

410. Әуезов асулары //Көкшетау.-1987 -25 сентябрь
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411. Ғалым өнегесі //Соц. Қазақстан.-1987.-27 декабрь

412. Дәуір дауылпазы //Коммунизм нұры.-1987.-15 сентябрь

413. Дөуір шежіресі.-1987 -26 ноябрь

414. Заманымыздың заңғар жазушысы //Көкшетау правда- 
сы.-1987.-26 сентябрь

415. Кемел талант //Кдзақстан пионері.-1987.-13 сентябрь

416. Қолжазба журнал ізімен //Лениншіл жас.-1987.-17 
июнь

417 Қырдың қызыл қыраңы //Соц.Қазақстан.-1987.-13
сентябрь

418. Мамандықгың бәрі жақсы //Коммунизм нұры.-1987 
19 июнь

419. Мамандықгың жаманы жоқ //Лениншіл жас.-1987.-19 
июнь

420. Мәңгілік Мұхтар //Лениншіл жас.-1987.-25 сентябрь

421. Мукановские чтения //Казахстанская правда.-1987.-27 
декабрь

422. Өркенді өсу жолы //Кдзақстан мұғалімі.-1987.-10 
апрель

423. Революционер қайраткер //Көкшетау правдасы.-1987.- 
4 ноябрь

424. Сәкен Сейфуллинмен революционер, поэт //Целиногр. 
правда.-1987 -12 август

425. Сәкеннің қилы сәттері //Қазақстан өдебиеті.-1987.-1 
ма;19 май

426. Сәкеннің серігі //Жұлдыз.-1987,- №1.-87-115 бет.
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427. Сыншы мүраты //Соц.Кдзақстан.-1987.-16 август

428. Талаптыға бәрі оңай //Ленин туы.-1987.-18 июнь

429. Талаптыға нүр жауар //Көкшетау правдасы.-1987.-4 
август

430. Туган елге соңы сөз //Жалын.-1987.-№1. -1-12 бет.

431. И потербность, и долг //Казахстанская правда.-1987.-7 
мая

432. Сейфуллин Сакен: очерк о поэте революционере 
//Борцы за Советскую власть в Казахстане.-Алма-Ата, 
1987.-Вып.2.-С.185-193

1988-1989

433. Дос сыры //Л енин жолы,-1988.-7 декабрь

434. Жан дос //Кокшетау правдасы.-1988.-3 сентябрь

435. Қайта туган онер //Қ азақ  әдебиеті.-1988.-5 февраль

436. Қағидаға айналған қателер түзелсе //Жүлдыз.-1988.- 
№ 11.-140-167 бет.

437. Ойланар, сілкінер кез жетті //Ж алын.-1988.-№5.-41-50 
бет.

438. Өзекті ойларға өріс тапқан //К^зақстан мүғалімі.-1988.- 
21 октябрь

439. Рухы биік дарын //Соц.Қазақстан.-1988.-24 декабрь

440. Сәкен қай жылы туған //Коммунизм нүры.-1988.-12 
октябрь

441. Сәкен Сейфуллин және Г.И.Серебрякова //Лениншіл 
жас.-1988.-9-10,12 август



442. Үрпақгың дарынды өкілі //Жүлдыз.-1988.-№10.-1 8 9 -  
192 бет;Көкшетау правдасы.-1988.-18 июнь

443. Идеал воплощение //Звезды Прииртышья.-1988.-16 
января

444. Ақыл-парасатқа адалдық //Лениншіл жас.-1989.-13 
декабрь

445. Эр дарынның тарихта өз орны бар //Орталық 
Қазақстан.-1989 - 12-13 декабрь

446. Жетінші беттегі жүздесу //Кдрағанды жастары.-1989.-23 
декабрь

447. Зиялылардың үлгісі //Оңтүстік Қазақстан.-1989.-10 
февраль

448. Комбайнер журналист //Жаңару бетбұрыс және 
жазушы.-Алматы, 1989.-60-71 бет.

449. Көз көріп құлақ естігендерден //Ө ркен.-1989.-1 апрель

450. Қазақ зиялылардың тағдыры-талайы //Кдзақ әдебиеті.
1989.-19,26 май

451. Кдлдырған ізі мөңгілік //Коммунизм нұры.-1989.-18 
январь

452. Қарақалпақ елінде //Қазақстан мұғалімі.-1989.-30 июнь

453. Қоғамдық ғылымдардың ролі арттырылсын //Алматы 
ақшамы.-1989.-17 июнь

454. Қызыл қыран қырлары //Орталық Қазақстан,-1989.-6 
декабрь

455. Өрісті өйдың иесі //Коммунизм нұры.-1989.-4 октябрь

456. Парыз бен кдрыз //Алатау,-1989.-16 шілде
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457. Сәкен кдй жылы туған //С оц. Кдзақстан.-1989.-4 
февраль

458. Сәкен Сейфу.ілин, А.Байтұрсынов туралы //Коммуни
зм нүры.-1989.-8 март

459. Сөкен Сейфуллин оқулары және одан туған ой //С оц. 
Кдзақстан.-1989.-30 ноябрь

460. Сәкеннің сегіз хаты //Лениншіл жас,-1989.-4-8 июнь

461. Темірқазығымыздан айырлып қалмайық //Орталық
Кдзақстан.-1989.-26 ноябрь

462. Тілден айырлғанның күні қараң //Өркен.-1989.-12 авг
уст

463. Үш халықты тең емген //Лениншіл ж ас,-1989.-3 
октябрь

464. Еще раз о языке //А латау,-1989.-23 июня

465. Огня уголок золотой //Индустриальная Караганда.-
1989.-3 декабрь

466. Трудная судьба //Казахстанская правда.-1989.-15 
октября

1990-1991

467. Ана тіліме тәжім //Қарабткел.-1990.-27 маусым

468. Алаштың ақикдтын кім айтқан //Соц.Қазақстан.-1990. 
15-16 мамыр

469. Баку үстін торланған бүлт //Алматы ақшамы.-1990.-2-5 
қараша

470. Бүлақ көзі-білім //Ө ркен .-1990.-24 наурыз

4 7 1 . Біздің Мәлік //Лениншіл ж ас,-1990.-23 қараша
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472. Әділет жеңбей қоймайды //Кдзақстан коммунист!- 
1990,- №2.-52-59 бет.

473. Әр дарынның өз орны бар //Көкшетау.-1990.-2 наурыз

474. Ғибратты достық //Коммунизм нұры.-1990.-8 тамыз

475. Дауылды жылдар дабылы //Бүқышев Б. Заман біздікі,- 
Алматы, 1990.-446-448 бет.

476. Дүниетаным ирімдері //Лениншіл жас.-1990.-22 мау- 
сым

477. Дәуір перзенті //Лениншіл жас.-1990.-20 маусым

478. Жаңа заман жаршысы //Сәбиет Мұқанов тағылымы. 
Алматы,1990.-100-135 бет; Көкшетау.-1990.-20 маусым

479. Жамбылдың алғашқы хатшысы кім? //Кдзақ әдебиеті.
1990.-30 қараша; Кдзақ әдебиеті.-1990.-10 ақпан

480. Заман. Шындық.Шығарма //Жұлдыз.-1990.-№2.-135-149 
бет.

481. “Көз қорқақ, қол батыр” емес пе еді...//Соц.Қазақстан. 
1990.-22 шілде

482. Қағидаға айналған қателер //Н әубет.-Алматы, 1990.- 
112-145 бет

483. Өнерді өрге сүйрегендер //Лениншіл жас.-1990.-12 
қыркүйек

484. Өтпелі дәуірдің кесек туындысы //Орталық Қазақстан. 
1990.-14-15 маусым

485. Парасат биігінен көрінейік //Соц.Қазақстан.-1990.-29 
желтоқсан

486. Сәкеннің досы кім? //Лениншіл жас,-1990.-3 қаңтар

487. Тұңғыш декрет //Қараөткел.-1990.-30 мамыр
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488. Халықты дәстүрді жанымен қорғап //Көкшетау.-1990.- 
28 кдраша

489. Шындықты бұрмаламай, жұлмаламай айтайықшы 
//Қазақстан.-1990.- №5.-62-83 бет.

490. Шындықпен шыңдалған //Орталық Қазақстан.-1990.-5 
қаңтар

491. Галашатай эпохи //Казахстанская правда.-1990.-19 
июня

492. Рассудьте сами //Правда -1990.-24 марта

493. Ақ жол,ақ сапар //Қ азақ  тілі мен әдебиет.-1991.-№1.-10- 
12 бет.

494. Алауың биік болсын //Сарыарқа.-1991.-№2.-3 бет.

495. Бейнетқор күй тандамайды //Ленин туы.-1991.-4 
желтоқсан

496. Езілген халықгың рухын көтерейік //Д идар,-1991.-13 
желтоқсан

497. Еңбегімен аяулы //Орталық Қазақстан,-1991.-5 кдраша

498. Кертолғау //Элем: альманах.-Алматы,1991.-Шыг.1.-300 
бет.

499. Комитет құрылтай, күй түзелмейді //А на тілі.-1991.-7 
наурыз

500. Қазақ ителлигенциясы хақында //Қазақстан коммунисі 
.-1991.-№7.-61-67 бет.

501. Өнегесі мол ұстаз //Арқа ажары,-1991.-5 қараша

502. “Садақ” және Бейімбет //Б и  аға: Б.Майлин туралы 
естеліктер.-Алматы, 1991.-243-248 бет.
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503. Сауалмаған бұлақ куәсары //Қ азақ  әдебиеті,-1991.-18 
ақпан

504. Сын сардары Есмағамбет Самүратұлы Исмайылов 
ғылымының да жарық жүлдызы //Ж ас алаш ,-1991.-5 
қараша

505. Тағдыры қиын ақын //Соц.Қазақстан.-1991.-14 маусым

506. Тауқыметті жол //Алматы ақшамы -1991.-1,6,8 қараша

507. Тауқыметті өмір жолы //Көкш етау,-1991.-22,23 тамыз

508. Тағдыры қиын өлең //Сарыарқа.-1991. №1.-12-13 бет.

509. Той туралы толғау //Көкш етау,-1991.-7 шілде

510. Түңғыш декрет //Қараөткел,-1991.-30 мамыр

511. Үлттық қасиетіміздің темірқазығы //Алматы ақшамы.
1991.-2 шілде

512. Шындықгы бүрмаламай, жүлмаламай айтайық 
//Қазақстан коммунист. -1991. №7.-61-67 бет.

513. Шынайы өмір жыршысы //Абай.-1991.- №4.-71-76 бет.

514. В месте предисловия //Алем: альманах.-Алматы, 1991.- 
Вып.І.-С. 155-157

1992-1993

515. “Адасқандар” ақиқатының авторы ғылым кандидаты 
//Алматы ақшамы.-1992.-1 қараша

516. Алғыс сөз //Билер сөзі.-Алматы, 1992.-3-5 бет.

517. *Ахаң туралы ақикдт:Кдзақстан,Шапағат.-1992.-110 бет.

518. Баласүғын есімі берілсін //Х алық кеңесі.-1992.-28 
қаңтар /М.Бағызбаева, С.Байсаловпен бірге.
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519. Баянды,ғүмырды дүние //Алматы ақшамы.-1992.-10 
сөуір.-Кітапкд сын: Ергөбеков К. Баянғұмыр: Сын 
макдлалар.-Алматы: Жазушы, 1991.-231 бет.

520. Дар алдындағы сөз //Сарыарқа.-1992.- ^4-5.-56,65 бет.

521. Зиялы адам-парасатты маман //Заман Қазақстан.-
1992.-24 шілде

522. Кдзақ зиялыларының парызы //Х алық кеңесі.-1992.-6 
кдраша

523. *Озық ойшыл. Кемеңгер аквін Сұлтанмахмұт
Торайғыров.-Павлодар, 1992.-37-41 бет.

524. Өмірдің бір қызығы саяткерлік //Көкш етау.-1992.-1 
ақпан

525. Сөбит пен Мағжан түйіні //Сарыаркд.- №2.-72-75 бет.

526. Сәкен А. Байтұрсынов туралы //Б ес арыс.-Алматы, 
1992.-178-180 бет.

527. Сын ызғыры:20-жылдардағы әдеби сын хақында 
//Жүлдыз. №8.-158-176 бет.

528. Тарихтың тереңінен сыр тартқан //Сүхбат.-1992.-17 
кдраша /Ш .Шортанбаевпен бірге

529. Той туралы толғау //Х алық кеңесі.-1992.-9 маусым

530. Ұлттық парыздың өтеуін ойла //Х алық кеңесі,-1992.-29 
қыркүйек

531. Шымылдық ішінде шырылдаған шындық //Х алық 
кеңесі.-1992.-12 желтоқсан

532. Шынайы өмір шындығы //Абай.-1992. N«4.-71-76 бет.;
Сарыарқа самалы.-1992.-11 тамыз; Қазақ әдебиеті,-1992.-4 
желтоқсан

533. Шындық жаршысы //Ж ас ал а ш -1992.-5 мамыр
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534. Шырқыраған шындық жыршысы //Ж ас алаш.-1992.-9 
маусым

535. Абай және Сәкен //Акңқат.-1993.- №10.-59-65 бет.

536. “Алақандай бет қағаз, табынарсың мандатқа” //Қазақ 
өдебиеті.-1993.-9 шілде

537. Ер Түрік елінде //Халық кеңесі.-1993.-16;20 шілде

538. Дәм тарткдн сапардың ғибраты //Ж ас алаш.-1993.- 
15; 17; 18 маусым

539. Көне дәуірдегі сыншыл ойлар //Жұлдыз.-1993.- №12.- 
187-195 бет.

540. Қазақ әдебиеті сынының тарихы.-Алматы:Қазақ ун- 
ті, 1993.-20 бет.

541. Қазақ кіндігі-Үлытау:Астананы Ақмолаға көшірсек 
мақаласына орай //Қазақ өдебиеті.-1993.-15 қаңтар

542. Қазақгың рухани өлемі //КдзМУ хабаршысы. Филол
огия сериясы.-Алматы,1993.- №1.-15-19 бет.

543. Кдрым жөне қалам //Арқа ажары.-1993.-19 қаңтар

544. Озық ой-пікір иесі //Сарыарқа самалы.-1993.-4 қаңтар

545. Рухани байлығымызға ие болайық //Ж ас алаш.-1993.- 
25 желтоқсан

546. Сегіз қырлы саңылақ //Орталық Қазақстан.-1993.-17 
наурыз

547 Сұлтанмахмұгтың “Айқаптағы” қаламгерлігі хақында
//Акяқат.- 1993.-№6.-78-82 бет.

548. Тұсаулы ой толқындары //Жүлдыз.-1993,- №6.-186-196
бет.
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549. Заграничные казахи: долгая дороги домой Первый шаг 
“Казахской диаспоры” //Наука Казахстана,-1993.- №3.-1-5 
август

1994-1995

550. Абай және Сөкен //Ана тілі.-1994.-2 маусым; Абай.- 
1994,- №3.-68-75 бет.

551. Ағайындар -a y  бұл қалай? //Х алық кең ес і.-1994.-6 
шілде

552. Азаматтың өнегесін көрдік //Егемен Қазақстан.-1994,- 
26 тамыз

553. Ақкдн жұлдыз жарығы //Ерубаев С. Мәңгілік өмір. 
Алматы, 1994.-3-20 бет.

554. Албырт қадам //Ж ас алаш.-1994.-1 казан

555. Ата жұрт сағындырады //Егемен Қазақстан.-1994.-13 
шілде

556. Жазушының жан сыры //Қ азақ әдебиеті.-1994.-18 
наурыз

557. Жалынды жастық//О тырар алқабы.-1994.-14 тамыз

558. Жалынды жастық жаршысы //Отырар.-1994.-12 
қыркүйек

559. XX ғасырдагы казак әдебиетіндегі ағымдар //Қ азақ  
әдебиеті.-1994.-26 тамыз

560. Жұртын сүйген жүрек //Ордабасы оттары.-1994.-12 
қараша

561. Көне дәуірдегі сыншыл ойлар //Жүлдыз.-1994. №12.- 
175-187бет.

562. Қазақ әдебиетінің классигі //Ш алқар.-1994.-30 
қыркүйек



563. Қазақ әдебиет сынының тарихы: Оқу құралы,- 
Алматы:Санат, 1994.-448 бет.

564. Қазақгың рухани әлемі //ҚазМ У  хабаршысы.Серия 
информация.-1994.-Шығ. 1.-61-67 бет.

565. Париждегі екінші Мұстафа //Х алық кеңесі.-1994.-14,15 
қазан

566. Аманжолов және қазақ фольклористикасы //Ш алкдр.- 
1994.-4 қараша /Сейітжановпен бірге.

567 Сәкен аялаған арулар //Ж алы н.-1994.-№7-8.-96-111 бет.

568. Сәкен мен Гулбаһрамның отасуы //Сарыарқа.-1994.- 
27-28 қыркүйек

569. “Сәкен Сейфуллин қалай шықгы?” //К дзақ әдебиеті. 
1994.-27 маусым; Мәдениет.-1994,- № 9-10 .-4-5  бет.

570. Сөкен сүйген арулар //Кдраөткел.-1994.-25 маусым; 21 
шілде;Халық кеңесі.-1994.-7 көккек

571. Сәкен тарихтың төрінде //Сарыарқа.-1994.-29
қыркүйек

572. Сәкеннің жары //Арқа ажары.-1994.-14;19; 21 ;25;30 
маусым

573. Сәкеннің соты //Арқа.-1994,- №3.-13 бет.; Жүлдыз.- 
1994,- №9-7.-39-64 бет.; Қазақстан сақшысы,-1994.-29 сәуір 
;Сарыарқа.-1994,- №3.-27-61 бет.

574. Содырлы сауалдар //Алматы акдіамы.-1994.-25;30 
мамыр

575. Сын мен қисын сардары //КдзМ У хабаршысы.- 
Филология сериясы,1994.-Шығ. 2.-12-20 бет.; Ақиқат,- 
1994,- №12.-78-81 бет.

576. Түсіндірмелер //Ерубаев С. Мәңгілік өмір.-Алматы,
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1994.-514-541 бет

577. Тұлғалы тұтастық //Сейфуллин С. Көкшетау, жыр 
дастандар. -Алматы, 1994.-3-20бет.;Шыңға шықкдн шынар.- 
Ж езказған.-1994,-10-25 бет.

578. Тұлғалы тұтастық //К дзақ әдебиеті.-1994.-1 көкек; 
Кдраөткел.-1994.-9, 10, И кыркүйек, караша

579. Үлы азаматтың жан сыры //Сарыарқа.-1994.-28 мамыр

580. Откырытая душа мудреца //И стоки (Башкрия).-1994,- 
№3.-С .13-16

581. Прошло через жизнь его //Центр. Казахстан.-1994.-29 
сентября /Соавт.: А.Таразин

582. Откырытая душа мудреца //Ж ивая память. Воспоми
нания о Сайфи Кудаш.-Уфа, 1994.-С.25-33

583. Абай және Сәкен //ҚазМ У  хабаршысы. Филология 
сериясы.-Алматы, 1995.-Шыг.З.-59-75 бет.

584. Абай және Сәбит //М ұқанов Сәбит. Жарық жулдыз,- 
АлматыСанат, 1995.-5-22 бет.

585. Атажүртынан айырлған адам жетім //Қ азақ  елі.-1995.- 
29 желтоқсан

586. Дос туралы соз //Х алы қ кеңесі,-1995.-24 наурыз

587. Жайып салсам жан сырын..(өзге емес, өзім айтам) 
//Қ азақ  әдебиеті.-1995.-14 ақпан

588. Көрнекті қаламгер //Қ азақ  әдебиеті.-1995.-5
желтоқсан, Актөбе,-1995.-2 қараша

589. Көш қонысты болсын десек //К дзақ әдебиеті.-1995.-1 
тамыз

590. Қазақ өлеңінің ренессансы //КдзМ У хабаршысы.- 
Филология сериясы,-1995.-Шығ.З.-116-121 бет.
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591. Намысты нанға сатуға болмайды //А ктөбе,-1995.-25 
қараша

592. Ойламаған сапар //Алматы ақшамы.-1995.-21 наурыз

593. Сәбит танымы //Абай.-1995,- 3.-38-42 бет.

594. Сәкен Абай туралы //Шалқар.-1995.-12 маусым

595. Сейфуллин Сәкен (Садуақас) (1894-1938 ж) //Абай 
энциклопедиясы.-Алматы: Атамұра, 1995.-505-511 бет.

596. Үлылықгың қос шыңы //Семей таңы.-1995.-8 тамыз

1996-1997

597. Әдебиетіміз үдеп жүр ме осы //Қ азақ  әдебиеті.-1996.-5 
тамыз

598. Бағалы окулық //Алматы ақшамы.-1997.-10 наурыз

599. Батыстағы бауырлар //Сарыарқа.-1996.-№ 5-11-14
бет.

600. Жамбылдың алғашқы хатшысы кім? //ҚазМ У
хабаршысы.-Филология сериясы.-1996.-Шығ.5.-20-28 бет.

601. “Желтоқсан” оқиғасы-қазақгың абройы /А.Сақыпүлы- 
мен сүхбат //Ақмешіт апталығы.-1996.-13 желтоқсан

602. Кеңсе тілі қазақша болмай, іс оңбайды //А на тілі.
1996.-30 мамыр

603. Коммунист Сәкеннің ұлтжандығы //Сарыарқа.-1996. 
№ 4.-16-46 бет.

604. Қарапайым қайраткер //Сырбайүлы Қ. Жыр түлпары, 
сыр сүңқары-Сырағаң.-Алматы, 1996.-146-149 бет.

605. Өзге емес, өзім айтам ....//Сарыарқа.-1996.- №3-7 -54-65 
бет.
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606. Үлт мүдцесі әмәндә биік болсын //Шалкдр.-1996.-12 
сәуір

607 *Халықгық эстетика туралы //Ш ынжан жоғарғы оку 
орындары ғылыми журналы.-1996.-№10.-15-18 б.

608. Бағалы оқулық //Алматы ақшамы.-1997.-10 наурыз

609. Жүректен шыққан жылы сөз //К дзақ әдебиеті.-1997.-28 
кдзан

610. Көрнекгі қаламгер //Тілепбергенов Ж. Таңбалылар,- 
Ақтөбе. 1997,-11 б.

611. “Қырық күндік кемдікті үмытайын” деп еді...//3аман 
Қазақстан,-1997.-1 мамыр

612. М .Ә уезов//Қазақ университеті.-1997.- №6.-қыркүйек

613. Өрлік пен өкісік жырлары: Алғысөз //М.Оразбай 
Сүргін сұңқылы.-1стамбұл,1997 -3 бет

614. Саяси зобалаң толқындары //Егемен Кдзақстан.-1997. 
23,24,25 сәуір

615. Сәбиттанудың сырлы шежіресі:[Сыншы, әдебиетші 
ғалым Т.Көкішүлының жазушы С.Мүқановтың танымына 
қатысты көзқарастары туралы| //Қазақстан мүғалімі.-1997,- 
28 мамыр

616. Сәкен және Мұхтар //Егемен Қазақстан.-1997.-27 
қыркүйек /К.Ахметовамен бірге.

617. Сөкен сүйген сүлулар //Қ азақ  әдебиеті.-1997 -26 тамыз

618. Сөкеннің үлгжандығы //Саясат.-1997. №5.-79-90 бет.

619. Студенттік шактан бір елес //ҚазМ У хабаршысы. 
Филолог, сер.-1997. №14.-69-70 бет.
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620. Сыншыл реализм және М.Әуезов /'/ҚазМУ хабаршысы. 
Филолог. сериясы.-1997. N»13.-18-22 бет.

621. Төрт қүбылысын түгендеген //Егемен Қазақстан. 
1997 -27 қыркүйек

622. Тұғырлы тұлғалар / /  Қазақ мектебі -1997,- N»1.-9 бет.

623. Тұғыры биік тұлға /Қ.Мәдібаймен сұхбат //Қ азақ 
әдебиеті.-1997.-15 сәуір

624. Үлы ойшыл моншақтары //М.Әуезовтың қазақ тілін 
дамытудағы рөлі (Республикалық ғылыми-теориялық 
конф-я мат-ы).-Алматы, 1997.-49-55 бет.

625. Үш қоңыр //Ш алқар .- 1997.- 27 маусым /З.Сейітжанов 
пен бірге

626. Кәкішев Тұрсынбек Кәкішұлы:Биобиблиографиялық 
көрсеткіш /Құрастыр.: К.Ахметова, Ж.Б.Мүқалдиева 
Л.Г.Рафикова, Жүнісова, Р.Т.Шалданбаева. -  Алматы 
Қазақ ун-ті,1997 -76 б.

627 Героическое в духовном братстве //Вестник КазГУ 
Серия филолог..-1997,- №8.-С.64-66

1998-1999

628. Ана тіліміз рухани азаматтығымыз бен мемлекетті- 
міздің тәуелсіздігіміздің тірегіне айналсын: Дөңгелек 
столға қатысушылардың үндеуі //Қ азақ  әдебиеті,-1998.-3 
ақпан

629. Әдебиеттану мен сын //40-50 және 60 жылдардағы 
қдзақ әдебиеті: Жаңаша пайымдау.-Алматы,1998.-122-133 
бет.

630. Әдебиетші экономист //ҚазМ У  хабаршысы.Серия 
экономика.-1998.-N»9.-19-21 бет.

631. “Ғалия” шәкіртгері үрпақгары //К дзақ елі.-1998.-18-24 
желтоқсан
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632. Елдің рухын танытайық //Егемен Кдзақстан,-1998.-4 
сәуір

633. Еріне сай жар еді //Кдзақстан әйелдері.-1998.-№11.-10- 
11 бет.

634. Көзден кеткенмен, көңілден кетпес //Түркістан.-1998.- 
14-20 кдңтар

635. Кдзақ газеті және сын //Мемлекеттік тіл: бүгінгі мен 
болашағы: А.Байтүрсынүлының 125 жылдығына арналған 
респубикалық ғылыми - теориялық конференция 
материалдары. - Астана: Ел орда, 1998.-58-65 бет.

636. Кдлам мен қайла //Алтын дария,-1998.-29 қаңтар

637. Қызыл сүңқарлар (Сын) //Әуезов М. Шығармалары- 
ның елу томдық жинағы.-Алматы:Ғылым, 1998.-Т.2.-335- 
339 бет.

638. Момышүлынан кейін Қыдырбекүлы //Заман Қазақсган 
.-1998.-4 сәуір

639. Сәбит-Маіжан-Сөкен [Жазушы С.Мүкдновтың 100 ж. 
толуы қарсаңында] //Солтүстік Қазақстан.-1998.-4 тамыз.

640. Сәкен түрікшіл болды ма? //Ақмола ақшамы.-1998,- 
10;24 сөуір

641. Сәкеннің қиямет - қайымы: С.Сейфуллин дүниемен 
қоштасқанына 60 жыл //Егемен Қазақстан.-1998.-30;4 
мамыр

642. Социалистік реализмнің қазақ әдебиетіндегі орны 
//Ғылым көкжиегінде = Наука день сегодняшний, за
втрашний.-Алматы, 1998.-105-113 бет.

643. Табанды азамат ғалым //ҚазМ У хабаршысы. Филол. 
сер. —1998.-№18.-6-10 бет.

644. Түғырлы түлғалар //Қазақстан мектебі.-1998.-№1.-9-10 
бет.
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645. Тұрсынбек Кәкішевтің әңгімесі //Қазақстан мектебі.- 
1998. N»1.-9 6.

646. Үлт келешегі-рухани байлыкда //Егемен Қазақстан,- 
1998.-16 қыркүйек

647. Үлы ұйтқы //Егемен Қазақстан,-1998.-26 ақпан

648. Үлтымыздың шарайнасы бол //Ақмола акдіамы.-1998. 
10 сәуір

649. Үлкен тұлғаға үлкен құрмет ылайық //Қ азақ  әдебиеті,- 
1998.-15 мамыр

650. “Айқап” пен “Кдзақ” арасы //Алматы ақшамы.-1999.- 
9,11,13,16,18,20 тамыз

651. Ақжол : алғысөз//Жұмағұлов С. Сын сардары.- 
Қарағанды, 1999.-3 б.

652. Алыптардың адасқаны қайсы, араздасқаны қайсы 
//Егемен Қазақстан.-1999.-25 маусым

653. “Аямадым жүректі жараладым, кәдесіне жастардың 
жарайын деп”: М.Дүйсенов шығар. күнделігінен //Заман 
Қазақстан.-1999.-7 мамыр.

654. “Ғалия” шәкірттерінің ұрпакдары арасында //Орталық 
Қазақстан.-1999.-9 қаңтар

655. Дәйекті тарих жасайық //Столичн. обозрение.-1999.-23 
сөуір

656. “Кім-көрінгенді қолынан жетектеп кандидат, доктор 
етпеу керек” : Профес. Т.Кәкішұлымен сұхбат /Сүхбат- 
тасқан С.Төлеумағанбет //Заман Қазақстан.-1999.-15 
қаңтар

657. Қазақгы көргің келсе //Егемен Қазақстан,-1999.-9 
сәуір

658. Құнарлы құндақ //Арқа ажары,-1999.-22 сәуір
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659. Мақтауға да, мақтануға да ылайық азамат //Егемен 
Қдзақстан.-1999.-6 мамыр

660. Пердесіз көңіл //Егемен Қазақстан.-1999.-10 наурыз

661. Өзім деп келді, өзекке теппе //К дзақ әдебиеті.-1999.-3 
желтоқсаи

662. *Өзімнен бұрын сәлемім жетсін. С.Сейфуллин
атындағы Орал мектеп лицейіне 75 жыл //М ектеп нам- 
ысы.-1999.-№11 қазан

663. Өтпелі дәуірдің кесек туындысы:[С.Мүқановтың
“Адасқандар” романы туралы] //М ұқанов С. Адаскдндар: 
Роман.-Астана, 1999.-293-607 б.

664. Сәбең оятқан ойлар //Сарыарқа.-1999.- №4-5.-22-30 б.

665. Сәбит - Мағжан-Сөкен //Солтүстік Кдзақстан.-1999.-4 
тамыз.-3-8 бет.

666. Сөбиттің коммунизмге “опасыздығы”: қылаусыз 
көңілдер: [“Өнер бөсекесі немесе Мағжан мен Сөкен” 
атты монографиялық эсседен үзінділер] //Арка ажары.-
1999.-16 қыркүйек

667. Сәкенді түрікшіл емес деп кім айтады? //Егемен
Қазақстан.-1999.-23 қаңтар

668. Тарих дәйектілікті ұнатады //Қ азақ  әдебиеті.-1999.-25
наурыз

669. Түракты тарихқа барар жолда:Үрпақтар бірлігі мен
сабақтастығы жылы //Түркістан.-1999.-5-11 мамыр

670. Шоқынған кдзақгы да шеттетпейік :Рухани байлық үлт 
түғыры //Қ азақ  елі.-1999.-12-18 ақпан
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2000-2001

671. Алғысөз //Ж үнісов Р Көңілге түйгендерім.-Алматы,
2000.-5-6 бет.

672. Алғысөз //Пертаева Э.Қ. Дулат Батбайүлының ақын- 
дығы,-Алматы,2000.-3-4 бет

673. Әдебиет биігіндегі тұлға: Ю НЕСКО-ның шешімімен 
биыл бүкіл дүние жүзі С.Мұқановтың 100 жылдығын атап 
өтеді. Бүгін ұлы жазушының туған күні //Егемен 
Қазақстан.-2000.-22 сәуір

674. *Әдебиетіміздің Атымтай Жомарты: С.Мүқанов — 100 
//Қ азақ  әдебиеті.-2000.-3 наурыз;Тарландар.-2000.-№10.-40- 
45 бет.

675. Кдзақгы әлемге үлылар танытады //ҚазМ У  хабаршысы 
.-Ақпарат сериясы.-Алматы,2000.-2(5).-16-19 бет.

676. Крзақстан қаламгерлері аптасы //К дзақ әдебиеті.-2000.
7 шілде

677. Қарапайым қайрымды жан //Естелік жинағы 
Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың тірегі.-Астана, 2000.- 
89-102 бет.

678. Матасқан тағдырлар//Парасат.-2000.- №2.-2-7бет.

679. М.Ғабдуллиннің жазушылық шеберлігі //Естелік 
жинағы.Батырлардың түйғыны, ғылымдардың жүйрігі.- 
Астана.-2000.-204-214 бет.

680. Өз кезегіңнің презенті: Ғаббас Тоқжанов туралы 
//Егемен Қазақстан.-2000.-22 ақпан.-З бет.

681. Сәбең оятқан ойлар //Сарыарқа.-2000.-№3.-22-30 бет; 
№6.-22-30 бет.

682. Сәбит Мүқановты не үшін жазғырудамыз?: С.Мүқанов- 
тың 100 жылдығы кдрсаңында //Алматы ақшамы.-2000.
10 наурыз
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683. С.Мүканов жоне кдзақ өдебиеті //Заман жаршысы: 
Жинақ.-2000.-7-27 бет.

684. Сөбен ояткан ойлар //Сөбит Мұканов-классиуөмекші 
құрал. Алматы:Кдз у-ті,2000.-7-54 бет.

685. Сәбит өткелдері //Ақикат.-2000.- N»9.-22-30 бет.

686. Сәкен тіл майданында //Егемен Кдзақстан.-2000.-28 
каңтар

687. Тау алыстаған сайын айқын көрінеді //Егемен 
Қазақстан.-2000.-21 қараша

688. Үйымдастыру комитетінен //К дзақ әдебиеті.-2000.-35- 
36 бет.

689. Халықтық дәстүрді жанымен қорғаған //Естелік 
жинағы. Батырлардың тұйғыны, ғылымдардың жүйрігі,- 
Астана.-2000.-153-157 бет.

690. Алғысөз //К дзақ өдебиетінің қысқаша тарихы.
Алматы:Қаз ун-ті,2001.-3-7 б.

691. Батыр мінезді Баянғали //Егемен Қазақстан.-2001.-2 
наурыз

692. Белгілі адамның беймөлім қыры //Егемен Казақстан,-
2001.-16 қаңтар

693. Бір жинақ төңірегіндегі туған ойлар //Субханбердина 
Ү. Кітап жолы-арман жолы.-Алматы,2001.-290-291 бет.

694. Жаңғырған өндер өуені //Егемен Қазақстан.-2001.-31 
шілде

695. Еңбектен күшті-құдірет жоқ //Жетісу.-2001.-6 каңтар

696. Кдзактың тарихын да, өдебиетін де байытқан ғылыми 
еңбек //А на тілі.-2001.-17 мамыр
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697. Мағжанның жаңадан табылған өлендері //Қазақстан 
журналы .-2001.- №2.-12 б.

698. Мекемтас Мырзахметов //Түркістан.-2001.-2001.-22 
қыркүйек

699. Омбы ақыны Амангелді Жүсіпүлы //Омбыда бір ақын 
бар: Жыр жинағы.-Омбы,2001. -4-7 бет.

700. Өткенді білмей өркендей алмаймыз //Зерде.-2001. 
N812.-5-7 бет.

701. Сегіз серіге де соқгықпасақ қайтер //Түркістан.-2001. 
13 қазан

702. Сталинді кімдер жақсы көреді //Ж ас алаш.-2001.-31 
мамыр

703. Тарихты түптен тартайық //Егемен Қазақстан.-2001.-22 
мамыр

704. “Түркістан уалаятының газеті” //Субханбердина Ү. 
Кітап жолы-арман жолы.-Алматы,2001.-287-290 бет.

705. Тірілген әндер әуені //Ж ақанов I. Үзілген ән. 
Алматы,2001.-5-12 бет.

706. Уақытын текке өткізгендерді түсінбеймін:Филология ғ. 
д. профессор Т.Кәкішевпен сұхбат /Сүхбаттасқан
Ж.Қуанышбекқызы //Егемен Қазақстан.-2001.-16 қаңтар

2002

707. Азаттықгы армандаған еңбек //С.М үқанов. Қазактың 
XVIII-XIX ғасырдағы әдебиетінің тарихынан очеректер - 
АлматыіАрыс,2002.-256-270 бет.

708. *Алыптар тобының зергері: Ғ.Мүсірепов мүрасы 
халықаралық ғылыми практикалық конференциясының 
материалдары 20-21 наурыз 2002 ж. Петрогіавл,2002.-7-13
б.
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709. Аса қымбатты өзбекстандық туыстар //Нүрлы жол.-
2002.-20 наурыз

710. Әдебиетіміздің Қазбегі мен Эльбрусы //Кдзақ әдебие- 
ТІ.-2001.-1 наурыз

711. Бойына сіңбеген тақырыпкд жармаспайды //Ж ас 
алаш.-2002.-21мамыр

712. Ғылым мен сан сардары //Азия транзит.-2002.- №2.-33- 
34 бет.

713. Дүниеде ой айтылуы қиын, айтылған ой өлмейді 
//Ғабит Мүсіреповтің көркемдік әлемі: Халыкдралық 
ғылыми теориялық конференция,- Алматы,2002.-35- 
40бет.; Егемен Қазақстан.-2002.-9 ақпан

714. Кдзақ әдебиетінің Қазбегі мен Эльбурсы //С.М үқанов 
пен Ғ.Мүсіреповке арналған халыкдралық ғылыми 
конференция материалдары.-Алматы:Арыс,2002.-256-270 б.

715. Қазына кілті //Егемен Қазақстан.-2002.-13 шілде

716. Майталман зергер //Солтүстік Қазақстан.-2002.-14 
маусым

717. Тәбәрік //Солтүстік Қазақстан.-2002.-23 сөуір

718. Сан қьірлы талант //Егемен Қазақстан.-2002.-15 
мамыр.-4 бет.

719. Сәкен Сейфуллин қалай киінген:Сәкентанушы 
профессор Т.Кәкішев ой толғайды //Ж ас алаш.-2002.-21 
наурыз

720. Сәкеннің жан жолдасы //Азия транзит.-2002. №3.-14-
24 бет.

721. Тарихты көнбіс десек те, дөл осы мәселеде төзімі тау- 
сылғаны ан ы қ //Егемен Қазақстан.-2002.-14 мамыр.-4 бет.
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КОНФЕРЕНЦИЯДА ЖАСАҒАН БАЯНДАМАЛАР МЕН 
САЛТАНАТТЫ ЖИЫНДАРДАҒЫ СӨЗДЕР 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ

1949-1960

1. Публицистика С.Торайгырова: Доклад //1 -ой  Алма- 
Атинской городской научной студенческой конференции 
16-18 апреля 1949 г., г. Алма-Ата.

2. Казахский героический эпос: Проблемы народности ка
захского героического эпоса, дискуссия организованная 
институтам языка и литературы АН КазССР 1953 г. 10 
август: Вступление //ВестникАН КазССР.-1953.- №8. - 
С .60-65

1961-1969

3. *Кдзақ әдебиетінің 20 жылдардағы өзекті мәселелері 
Қазақстан жазушылар Одағы мен Қазақ ССР Ғылым, 
академиясының “Кдзақ әдебиетінің негізгі проблемалар- 
ына” арналған ғылыми практикалық конференциясында 
сөйлеген сөзі. Әдеби мұра және оны зерггеу 1961 .-255-257 
бет.

4. Сын өткір де азулы болуға тиіс: Баяндама. Кдзақстан 
жазушылар Одағы мен әдебиет институты бірлесіп өткізген 
әдеби жыл қортындысы 22 наурыз 1961 жыл, Алматы 
қаласы.

5. Сәкен Сейфуллин - қазақ совет әдебиетінің негізін
кдлаушы: Баяндама. Революцилнер ақынның 70
жылдығына арналған салтанат 20 май, 30 июнь 1964 жыл, 
Караганды, Ақмола қалалары.

6. Тюркский гений: Доклад. Юблейная научная сессия, по
священная к 100 летию Ж.Мамедкулизаде, организованная 
институттом литеатуры им. Низами Азербайжанской 
Академий наук. гор. Баку, 1967 год, май
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7. Свет яркой звезды : Доклад. Всесоюзная университетская 
научная конференция “Поэт и народ” посвященная к 100 
летию О.Туманияна, Ереван 10-15 сентября 1969 г. 
//Сборник о Туманяне.-Ереван, 1969.-С.50-56

1970-1977

8. О партийности литературы: Доклад. Научная конференция 
ППС КазГУ посвященная 100 летию со дня рождения
В.И.Ленина.-Алма-Ата,6-9 апреля, 1970 г.

9. Традиции критического реализма в казахской, советской 
литературе в период ее становления: Доклад. Всесоюзная 
конференция “Проблемы реализма в литературах народов 
Советского востока”: Программа совещания 16-19 октября 
1972 г. гор. Баку

10. Революционная романтика в казахской, советской литера
туре 20-х годов: Третья всесоюзная научно-теорическая 
конференция на тему “Художественные искания в 
современной советской многонациональной литературе” 
26-27 сентября, 1977 г. гор. Алма-Ата

1980-1989

11. О роли народной эстетики в зарождении критики 
//Литературоведение и история: Тез. докл. и сообщ.. 
Ташкент, 10-12 сент. 1980 г. Ташкент, 1980.-С.36-37

12. Сэбит Муканов-народный писатель: Доклад. Областная 
юбилейная конференция посвященная 80-летию классика 
казахской, советской литературы С.Муканова 15-20 мая, 
1980 г. гор. Петропавловск

13. Приветствие от Союза писателей Казахстана на VIII съезд 
писателей Таджикистана. 9-10 апреля, 1981 г. гор. Душанбе.

14. М.Әлімбаев ғылым ақын: Баяндама. КазМУ-дың М.Әуезов 
атындағы әдеби бірлестігі. М.Әлімбаевтың 60 жаска 
толуына арналган кеш. Алматы кдласы,18 ноябрь 1983 
жыл.
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15. Выступление от имени делегации Казахстана. 
ПВсесоюзный съезд “Добровольного общества любителей 
книги”. 1983 г. февраля, гор. Москва.

16. Сәкен Сейфуллин — заманымыздың ұлы ақыны : Баяндама. 
Қазақ совет әдебиетінің классигі С.Сейфуллиннің 
туғанына 90 жыл толу салтанатында. Жезқазған обл. 
Жанарқд ауданы,7 шілде 1984 жыл.

17. Приветствие от имени Казахстанской делегации. 
Торжественное заседание, посвященые 50-летию со дня 
рождения лаурета премии Ленинского комсомола, члена- 
корреспондента АПН СССР доктора филологических 
наук, профессора М.Хамраева. 1985 г. декабрь гор. 
Ташкент.

18. Ч.Валиханов как литературный критик: Доклад. Научная 
конференция ППС КазГУ посвященная 150 летию со дня 
рождения Ч.Валиханова. 11 апреля 1985 г. гор. Алма-Ата.

19. 20-30 жылдардағы әдеби дамудың ерекшеліктері туралы: 
Баяндама. Қазақстан Жазушылар Одағы, Қазақстан 
Ғылыми академиясы М.Әуезов атындағы әдеби және өнер 
институты мен С.М. Киров атындағы ҚазМУ-дың бірлесіп 
өткізген мерекелік ғылыми сессиясы 24 мамыр 1987 жьиі 
Алматы қаласы.

20. Кдзақ мемлекеттік университеті ұжымының атынан
құттықтау: Қызылорда педагогикалық институтының
құрылғанына 50 жыл толуына арналған салтанатты сесси- 
яда. 1987 жыл, октябрь Қызылорда қаласы.

21. Кітап- рухани байлық көзі: Баяндама. Кдзақ ССР кітап 
күмарлар ерікті қоғамының IV съезінде. 1989 жыл, қазан 
Алматы кдласы.

1990-1999

22. Жазушы М.Ғабдуллин туралы: Баяндама М.Ғабдуллин- 
нің туғанына 75 жыл толуына байланысты Көкшетау 
облыстық мәдениет басқармасы өткізген салтанатта. 27 
қараша, 1 желтоқсан 1990 жыл.
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23. Құттықтау сөз: Кдзақ әдебиетінің классигі С.Мұкдновтың 
туғанына 90 жыл толуына облыстық мерекеде. 20-23 мау- 
сым, 1990 жыл Петропавл кдласы.

24. Сәбит Мүкднов — XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетін. 
зерттеуші: Баяндама.“Сәбит Мұкднов және қазақ совет 
әдебиеті” атты ғылыми конференцияда.16 мамыр, 1990 
жыл Алматы кдласы.

25. Сәбит Мұкднов - кдзақ әдебиетінің классигі: Баяндама. 
Кдзақ ССР мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
С. Мұқановтың 90 жыл толуына арналған салтанатты 
жиында. 18 маусым, 1990 жыл Алматы қаласы.

26. Е Ысмайылов-қазақ әдебиеттану ғылымының негізін 
қалаушылардың бірі: Баяндама. Қазакдың атакды сын- 
шысы, ғылымы Есмағамбет Ысмайыловтың салтанатты 
кешінде. 1-3 кдраша 1991 жыл Көкшетау қаласы.

27 Қүттықгау сөз:Исатай Тайманұлының туғанына 200 
толуына орай ресгіубликалық мерекеде. 1991 жыл, 
қыркүйек, Еурьев қаласы.

28. Құттықгау сөз: Кдзақ халқының батыры Қанжығалы қарт 
Бөгенбайдың 300 жылдық мерейтойында. 1991 жыл шілде, 
Ақмола облысының Ерейментау қаласында.

29. Қүттыкдау сөз: Қазақ халқының ұлы қолбасшысы, көсемі 
Абылай ханның туганына 280 жыл толу күрметіне арналған 
республикалық ғылыми конференцияда. 1991 жыл. тамыз 
Көкшетау қаласы.

30. Проблемы создания древной историй литературы Ка
захстана и Средней Азии: Доклад. Региональная 
конференция ученых Средней Азии и Казахстана в 
Самарканде. 1991 г. октябрь.

31. “Ағыбай- халық жадында, тарих төрінде": Қүттықтау сөз. 
Ағыбай Қоңырбайүлының туғанына 190 жыл толуына 
арналған ғылыми-теориялық конференцияда. 24-26 шілде, 
1992 жыл Ағадыр кенті.
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32. Ғабит Мүсірепов- өдебиет сыншысы: Баяндама. әл-Фараби 
атындағы ҚазМУ-де қазақ өдебиетінің классигі, академик 
Ғ.Мүсіреповтың 90 жылдығына арналған “Ғ.Мүсірепов 
тағылымы” атты ғылыми-практикалық конференцияда. 12 
наурыз, 1992 жыл Алматы қаласы.

33. Зар заман әдебиетінің үлы тұлғасы-Дулат: Баяндама. Дулат 
Бабатайұлының туғанына 190 жыл толуына арналаған 
ғылыми тәжірибелік конференцияда. 19-21 желтоқсан,1992 
жыл Ақшатау кеншары, Аякөз қаласы.

34. Кемеңгер ақын “Сүлтанмахмүт Торайғұров”атты респу- 
бликалық ғылыми тәлфибелік конференцияда жасаған. 
Баяндама. Павлодар педагогикалық институтга 22-24 
қараша 1992 жыл.

35. Кенесары атының берілуі туралы құттықгау сөз: Кенесары 
Қасымовтың туғанына 190 жыл байланысты респу- 
бликалық салтанат. 1992 жыл қыркүйек Көкшетау қаласы.

36. Қазақ зиялылыры революция құйындарында: Баяндама. 
Нәзір Төреқұловтың туғанына 100 жыл толуына арналған 
ғылыми тәжірбелік конференцияда. 25 желтоқсан, 1992 
жыл Алматы қаласы.

37 Қүттықгау сөз: Әлихан Бөкейханов, Ә.Ермеков, 
Ж.Ақбаевқа арналған салтанатты мерекеде. 21-23 тамыз, 
1992 жыл Жезқазған облысы, Ақгоғай ауданы.

38. Қос қанатты дарын: Баяндама. ҚазМУ-де Әзілхан 
Нұршайықовтың 70 жасқа толуына арналған әдеби кезде- 
суде. 17 қараша, 1992 жыл Алматы қаласы.

39. “Зар заман” ақындарының дөй ті: Баяндама. Шортанбай 
Қанайұлының туғанына 175 жыл толуына байланысты 
өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференцияда. 26-27 мау- 
сым, 1993 жьиі Жезқазған обл.,Шет ауданы ,Ақсу-Аюлы.

40. Көкбөрі Жарырлғап - Бөгенбайдың сарбазы жайында 
сөйлеген сөзі: Жарылқап батырдың 260 жылдығына 
берілген аста. 13-15 тамыз, 1993 жыл Ақшатау кенті.
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41. “Күрессіз азаттық жоқ”: Баяндама. Кдзақ халқының 
жонғар шабуылшыларын Орбұлақ шайқасында жеңуін 350 
жылдығына арналған республикалық мереке. 3-5 шілде, 
1993 жылы Жаркент.

42. Құттықтау сөз: Қобызшы Ықыластың туғанына 150 жыл 
толуына арналған салтанатта. 8-9 кдраша, 1993 жыл 
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы.

43. Тарихтың ащы сабақтары: Баяндама. Әл-Фараби атындағы 
ҚазМУ жанындагы “Мирас” халық университетіндегі 
дәріс. 19 наурыз,1993 жыл Алматы кдласы.

44. Героическое в духовном братстве: Доклад. Международная 
конференция, посвященная к 1000 летию великого 
Иранского философа-теолога Шайх-Муфита. 1993 г. август 
гор. Тегеран,Кум

45. “Ақмола — Сәкен Сейфуллиннің саяси ОтаньГдеген 
тақырыпта сөйлеген сөзі. С.Сейфуллиннің туғанына 100 
жыл толуына байланысты мерекеде. 13-15 казан, 1994 жыл 
Ақмола қаласы.

46. “Казақ - башқұрт әдебиеттерінің білгірі”: Баяндама. 
Сайфи Кудаштың туғаныныа 100 жыл толу салтанатында. 
4-7 қараша,1994 жыл Уфа кдласы.

47. Қүттыктау сөз: Сәкен Сейфуллиннің 100 жылдық мерей 
тойына арналған мерекеде. 28 мамыр, 8 маусым, 1994 
жылы Жезқазған қаласы.

48. Сәкен ардақтауға тұрарлық ұлы тұлға: Баяндама. 
С.Сейфуллин оқыган Үспен мектебінің “Сәкен мектебі” 
деп атаулының салтанатты мерекесі және ғылыми 
мөжілісі. 26-27 мамыр 1994 жыл, Нілді кенті.

49. Сәкен Сейфуллин - заманымыздың ұлы азаматы: Бая
ндама. С.Сейфуллиннің туғанына 100 жыл толуына 
арналған салтанатта. 22-23 шілде,і994 жыл Ағадыр кенті.

137



50. Сәкен Сейфуллиннің қазақ тарихындағы орны: Ба^нцама. 
“Мирас - элем систем” халық университетінде оқылған 
дәріс. 18 кдраша, 1994 жыл Алматы қаласы.

51. “Сәрсен Аманжолов және қазақ фольклористикасы”: 
Баяндама. Сәрсен Аманжоловтың 90 жасқа толуына 
арналған ғылыми мәжілісте. 4 наурыз, 1994 жылы Алматы 
қаласы /З.Сейітжановпен бірге.

52. “Социалистік реализм - қазақ әдебиетіндегі бір кезең”: 
Баяндама. І.Жансүгіровтің 100 жылдық мерейтойына 
арналған ғылыми — теориялық конференция. 9 мау- 
сым,1994 жыл Талдықорған қаласы.

53. “Социалистік реализм - қазақ әдебиетінің дамуындағы бір 
кезең”: Баяндама. “С.Сейфуллин қазақ әдебиетінің клас- 
сип, мемлекет қайраткері ” тақырыбы бойынша респу- 
бликалық ғылыми-теориялық конференция. 28 қыркүйек,
1994 жыл Жезқазған қаласы.

54. “Абайдың жаңа эстетикалық норма жасауы хақында”: 
Баяндама. ҚазМУ-де Үлы Абайға арналған ғылыми 
конференцияда. 1995 жыл, сәуір Алматы қаласы.

55. “Әбдіғаппар хан ел есінде”: Баяндама. 1916 жылғы үлт- 
азаттық көтерлісінің көсемі Әбдіғаппар ханға арналған 
ғылыми-тәжірбелік конференция. 10 қдзан, 1995 жыл 
Арқалық қаласы.

56. “Көрнекті қаламгер тарихтан ұмтылмайды” : Баяндама. 
Жиенғали Тілепбергеновтің 100 жылдығына арналған 
ғылыми жиында. 15-18 қараша, 1995 жыл Ақгөбе қдласы.

57. Кіріспе сөз: Үлбике Жанкелдіқызының туғанына 170 жыл 
толуына арналған “Ақындық өнер және айтыс” деген 
тақырыптағы республикалық конференция. 27 кдраша,
1995 жыл Алматы қаласы.

58. Құттыктау сөз: Абайдың Семейдегі ұлан-асыр тойының 
салтанатында. 7-11 тамыз, 1995 жыл Семей қаласы.
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59. Құттықтау сөз: Қырғыз халқының үлы эпосы “Манастың 
1000 жылдық салтанаты” тамыз, 1995 жыл Бишкек, Талас 
кдлалары.

60. Абай мектебінің қазақ әдебиеті тарихындағы орны: Бая- 
ндама. Әріп Тәңірбергеновтің туғанына 140 жыл толуына 
арналған ғылыми-тәжірбиелік конференция. 4 қазан, 1996 
жыл Аягөз қаласы.

61. Билер дәуірінің әдебиеті және Бөлтірік шешеннің сөздері: 
Баяндама. КдзМУ-де “Кдзак шешендік өнері және 
Бөлтірік шешеннің өдеби мұрасы” деген тақьірыпта 
өткізілген конференция. 2 кдзан 1996 жыл Алматы кдласы.

62. Жамбылдың алғашқы хатшысы кім? : Баяндама. КдзМУ-де 
“Жамбылтану тарихы, теориясы және даму бағыттары'1 
деген тақырыпта ғылыми-теориялык конференцияда. 15-16 
мамыр,1996 жыл Алматы кдласы.

63. Шетелдегі кдзақ әдебиетшілері: Баяндама. “Мүстафа 
Шокдй және шетелдегі кдзақ зиялылары” атгы 
халыкдралық ғылыми-теориялық конференцияда. 20 
желтоқсан, 1996 жьш Алматы кдласы.

64. Последовательность в проведении языковой политики: 
Доклад. Научная конференция посвященной 5- летаю не
зависимости Казахстана. 10-11 декабря 1996 г. гор. Ал
маты.

65. Кейбір казак, коммунистерінің түрікшілдігі:Баяндама 
“Түрік тарихының мәселелері ”атты Халықаралык симп- 
озиумда 13-26 мамыр, 1997 ж. Түркістан кдласы.

66. Үлы ойшыл, үлкен үстаз: Баяндама “М.Әуезовтің кдзақ 
тілін дамытудағы рөлі” атты Тіл саясатын үйлестіру 
депертаментінің үйымдастыруымен республикалык 
гылыми-теориялық конференцияда 22 тамыз 1997 
ж.Қостанай каласы.

67. Үстаздың шәкірттік шағы:Баяңдама “Кдзак өдебиетін 
зерттеу мен окытудың зәру мәселелері”атты
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З.Кдбдоловтың 70-жасқа толуына орай республикалық 
конференцияда 12 желтоқсан 1997 ж. Алматы кдласы.

68. Сыншыл реализм және М.Әуезов: Баяндама“Мұхтар 
Әуезов және әлем әдебиеті” атты халықаралық ғылыми 
симпозумда ҚазМУ —де қыркүйек 1997 ж. Алматы кдласы.

69. М.Әуезов және қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу
мәселелері: Баяндама. Халықаралық ғылыми
конференцияда КазМУ -д е  28-30 қыркүйек, Алматы 
қаласы.

70. Табанды азамат ғалым: Баяндама. Актуальные вопросы 
филологии: Респ. науч-теорет. конф. посвещ. 70-летию 
профессора К.Аханова (14-15 мая) 1998 г. Алматы кдласы.

71. Абайтану және Қ.Жұбанов:Баяндама. Қ.Жұбанов жэне 
қазақ тіл білімі. Қазақстан республикасының Ғылым 
академиясы 17 қараша 1999 ж. Алматы қаласы.

72. Ә.Тәжібаев-Ғалымға һәм әдебиет сыншысы:Баяндама 
“Ә.Тәжібаев-ұлттық поэзиясының шын бәйтерегі, ардақгы 
азамат, белгілі қайраткер”атты облыстық ғылыми- 
төжірбиелік конференцияда 30 қазан 1999 ж. Қызылорда 
қаласы.

73. Заманымыздың заңғар жазушысы. Ж.Аймауытов- 
мағжантану ілімінің негізін қалаушы: Баяндама Жүсіпбек 
Аймауытовтың туғанына 110 жыл толуына орай арналған 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 24-25 
наурыз 1999 ж. Қарағанды қаласы.

74. М.Әуезов және кдзақ зиялылыры М.Әуезов және өлем 
әдебиеткБаяндама. III халықаралық ғылыми-теориялық 
конференцияда 28 қыркүйек 1999 ж. Алматы кдласы.

75. Рухани байлықты тарих ауқымына тартудың жай- 
күйі:Баяндама“Қазақ диаспорасының тарихын зертте-
удің келелі мәселелері” атты ғылыми практикалық 

конференцияда. Қазақ кдуымдастығы мен Ш.Уалиханов 
атындағы тарих және этнология институты. 14 қыркүйек 
1999 ж. Алматы кдласы.
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2000-2002

76. Кдзақ әдебиетін дәуірлеу проблемалары:Баяндама “Кдзақ 
тілі мен өдебиеті” журналының “қайта кднат кдқанына”10 
жыл толу мерекесіне арналған республикалық ғылыми 
практикалық конференцияда 22 желтоқсан 2000 ж. Алматы 
қаласы.

77 Қазақ әдебиеттану ғылымында М.Ғабдуллиннің ғылыми 
зерттеулері:Баяндама. Кеңес одағының батыры, академик 
М.Ғабдуллиннің туғанына 85 жыл толуына орай 
ұйымдастырылган “Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың 
жүйрігі”атты ғылыми теориялық конференцияда 25 карата 
2000 ж. Көкшетау кдласы.

78. Қайыржан Бекхожин-ұстаз:Баяндама “Көрнекті ғалым- 
публицтист Қ.Бекхожиннің қазақ журналистикасы мен 
ғылымын дамытудағы рөлі” атты республикалық ғылыми- 
практикалық конференцияда 20 желтоксан 2000 ж. Алматы 
қаласы.

79. Кдшан латыншаға көшеміз.Кдзақ тарихы мен өдебиеті 
жоғарғы оку орындарында оқыту мәселесі:Баяндама. Кдзақ 
тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің республикалық 
конференциясьнща 18 мамыр 2000 ж. Астана қаласы.

80. М.Қаратаев және әдеби сынның тарихы туралы ойлар: 
Баяндама “Академик М.Қаратаев және кдзақ әдебиеттану 
ғылымы”атты республикалық ғьиіыми конференцияда 26 
желтоқсан 2000 ж. Алматы қаласы.

81. С.Мұқанов-қазақ әдебиетінің классигі:Баяндама 
“С.Мұқановтың әдеби-мәдени мұрасы және кдзіргі 
заман”атты халықаралық конференцияда 24-27 сәуір 2000 
ж. Петропавл кдласы.

82. С.Мұқановтың қазақ әдебиетіндегі тарихи орны:Баяндама 
“С.Мұқанов қазақ әдебиетінің классигі” атты халықаралық 
конференцияда ҚазМУ-де,11-12 мамыр 2000 ж. Алматы 
қаласы.
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83. С.Мұқановты не үшін жазғырудамыз: Баяндама. 
“С.Мұқанов және қазақ әдебиеті” атты республикалық 
конференцияда 17 мамыр 2000 ж. Астана қаласы.

84. С.Мұқанов өмірі һәм творчествосы: Баяндама. Бердақ 
атындағы Қаракдлапақ мемлекеттік университетінің 
“Сәбит Мүқанов һәм Қарақалпақ әдебиеті”деген ғылыми 
конференцияда 7 желтоқсан 2000 ж.

85. Сәбит Мұқанов қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың 
бірегейі: Баяндама. “Дәуір перзенті” Қ.Жұбанов атындағы 
Ақгөбе университетінде өткен ғылыми конференцияда 5 
шілде 2000 ж. Ақгөбе қаласы.

86. Әдебиетіміздің арғы бастауы хақында: Баяндама. Кдзақстан 
республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған 
“Байырғы түрк өркениеті: жазба ескерткіштер,, атты 
халықаралық ғылыми-теориялық конференцияда Л.Гумлев 
атындағы Еуразия мемлекеттік университеті 18-19 мамыр 
2001 ж. Астана қаласы.

87. Е.ЬІсмайылов-қазақ әдебиеттану ғылымының негізін 
қалаушыларның бірі:Баяндама “Есмағамбет Ысмайылов 
жөне қазақ әдебиеттану ғылымы” атты республикалық 
ғылыми конференцияда М.Әуезов институты 26 сәуір 2001 
ж. Алматы қаласы.

88. Е.Ысмайылов - қазақ өдебиеттану ғылымының негізін 
қалаушьиіардың бірі: Баяндама. “Есмағамбет Ысмайылов 
және қазақ әдебиеттану ғьшымының өзекті 
мәселелері”атты республикалық ғылыми конференцияда 
КдзМУ-де 18 қазан 2001 ж. Алматы кдласы.

89. Иран қазақтарының салт дөстүрі:Баяндама. Қазактардың 
Иранға ауып баруының 70 жылдығына орай “Қазақ-Иран 
бауырластығының тарихы мен мәдениеті дамуьгбүгінгі 
күнгі өзекті мәселелері” атты еларалық семинарда 18 сәуір 
2001 ж. Алматы қаласы.

90. Т.Амандосов -педагог: Баяндама. Т.Амаңцосовтың 80 
жылдығына арналған “Қазіргі журналистиканың теориясы 
мен тәжірбиесінің мәселелері”атты республикалық
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ғылыми тәжірбиелік конференцияда КдзМУ 29 қараша
2001 ж. Алматы кдласы.

91. Алыптар тобының зергері: Баяндама. “Ғабит Мүсірепов 
және әлемдік әдеби процесс” атты Қазақстан Респу- 
бликасы Білім және Ғылым министрлігі, Үлттық Ғылыми 
академиясы. М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин- 
ститутында өткен халыкаралық конференцияда 27-28 
мамыр 2002 ж. Алматы кдласы.

92. Ғ.Мүсірепов-қазак, әдебиетінің классигі : Баяндама 
“Ғ.Мүсірепов және оның әдеби -көркемдік мүрасы” деген 
тақырыпта халықаралық ғылыми конференцияда 19-21 
наурыз 2002 ж. Петроповл қаласы.

93. Ғабит Мүсіреповтің шығармашылық зертханасы:Баяндама 
“Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемі” атты халыкдралық 
ғылыми-теориялық конференцияда КдзМУ 27-28 ақпан
2002 ж Алматы қаласы.

94. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасу дәуіріндегі С.Мүқанов
пен Ғ.Мүсіреповтің атқарған қызметі: Баяндама
“С.Мүқанов пен Ғ.Мүсіреповтің мемлекеттік өдеби 
мемориалдық музей кешені ’’ЮНЕСКО шешімімен 
өткізген “С.Мүқанов, Ғ.Мүсірепов-қазақ әдебиетінің клас- 
сиктері” атты халықаралық ғылыми конференцияда 26 
ақпан 2002 ж. Алматы қаласы.

95. Кдзақтың үлы сыншысы Е.Ысмайылов:Баяндама 
“Есмағанбет Ысмайылов және қазақ әдебиеттану ғылымы” 
атты Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетіндегі конференцияда 1 ақпан 2002 ж. 
Қарағанды қаласы.
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РАДИО, ТЕЛЕДИДАРДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗДЕРІ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ

1953-1959

1. В.И.Лениннің 23 томының аудармасы туралы. 1953 жыл 
10 июнь

2. Ленин шығармалары қазақ тілінде. 1957 жыл 28 октябрь

3. Революционер жазушы. 1959 жыл 15 қараша

1960-1973

4. Ленин жэне эдебиет. 1960 жыл 2 апрель

5. Сәкеннің орыс достары. 1964 жыл 2 октябрь

6. Дарынды талант. 1965 жыл 1 октябрь

7. Замана шындығы. 1965 жыл 22 апрель

1974-1979

8. Бүкілодақгық бірінші съезд. 1974 жыл 21 август

9. Ғалым мерейі. 1974 жыл 27 октябрь

10. Классик казахской литературы //Казахстан в эфире.-1974.- 
3-9 июня

11. Қырдың Кызыл сұңқары. 1974 жыл 3 июнь

12. Сыншы мерейі. 1974 жыл, 11 апрель

13. Тұлпар аунаған жерде түк қалады. 1974 жыл, 8 август

14. Высокий полет. 1974 год, 3 июля

15. Дауылпаз туралы жыр. 1975 жыл, 20 март

16. Мәлік Табдуллин туралы. 1975 жыл, 2 декабрь
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17 Сынның өркендеу жайы. 1976 жыл, 15 апрель

18. Ғалым жолы. 1977 жыл, 20 декабрь

19. Кдзақ әдебиеті 60 жылда. 1977 жыл, 31 октябрь

20. Қырдың қызыл қыраны. 1977 жыл, 3 маусым

21. Шүғыланың қонағы. 1977 жыл, 29 октябрь

22. Кітап халық университеті. 1978 жыл 24 февраль

1980-1989

23. С.Шариповке жүз жыл. 1982 жыл 18 октябрь

24. Сәкен туралы сөз. 1986 жыл, 30 май

25. Айтыстың қорытындысы жайында. 1987 жыл, ноябрь

26. Дөуір шежіресі. 1987 жыл , 26 ноябрь

27. Сырбаз сыншы. 1987 жыл, 25 декабрь

28. Біз жанбасақ. 1988 жыл, 29 октябрь

29. Кездесу. 1988 жыл, 5 февраль

30. Парыз бен қарыз. 1989 жыл, 14 июль

31. Тағы да тіл туралы. 1989 жыл, 21 июль

32. Тарих, уақыт, шындық. 1989 жыл, 24 август

1990-1999

33. Дәуір шежіресі. 1990 жыл, 1 қараша

34. Жан даусы. 1990 жыл, 1 қараша
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35. Сәбит Мұқановтың 90 жылдығы. 1990 жыл, 28 шілде

36. Сәкен және музыка. 1990 жыл, 6 шілде

37. Телесұхбат. 1990 жыл, 19 желтоқсан

38. Қазіргі әдебиеттің жай —күйі жайында. 1991 жыл, 12 
желтоқсан

39. “Қазақ әлемінің” алғашқы адымы. 1993 жыл, 30 
қыркүйек

40. Қазақ диаспорасы. 1993 жыл, 12, 13, 14 қыркүйек

41. Кдзақ теңгесі-теңцік белгісі. 1993 жыл, 20 қараша

42. Қазақстанның бүгінгі көкейкесті мәселелері. 1993 жыл, 
21,22, 23 қыркүйек

43. Жамбыл тойын қалай өткіземіз. 1996 жыл, 6 шілде

44. Қазақ диаспорасының рухани әлемі. 1996 жыл, 15 маусым

45. Музафардың адами қалпы мінезі. 1996 жыл, 15 маусым

46. Оқымысты. 1996 жыл. 7-8 тамыз

47. Азамат. Жазушы. Сыншы. 1997 жыл, 24 сәуір

48. Азамат келбеті. 1997 жыл, 23 сөуір

49. Білім -өркендеу кепілі. 1997 жыл, 19 маусым

50. Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеу мәселесі 1997 жыл,
8 мамыр

51. КдзПИ -дегі кездесу. 1997 жыл, 29 мамыр

52. Сәкен сүйген арулар. 1997 жыл,15 тамыз

53. Сәкен менің тағдырым. 1997 жыл, 10 қаңтар
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54. Сәкен тарих төрінде. 1997 жыл, 3 қараша

55. Сүйер үлың болса сүй. 1997 жыл,19 тамыз

56. Студенттік шақ. 1997 жыл, 25 сәуір

57. Түрік бірлігі-кезеңі бүл. 1997 жыл,3 маусым

58. Елдіктің бір белгісі. 1998 жыл,25 ақпан

59. Ғибрат хабары —45 минут. 1999 жыл, 9 наурызДб ақпан

60. Сәкеннің атылғанына 60 жыл. 1998 жыл, 25,26 ақпан

61. Хамит Хасенов 70-те. Кдзрадио 1998 жыл, 12 кдңтар

62. Кдзақ диаспорасы 1999 жыл, 14 қазан

2000-2002

63. Сәбит жеткіншіктерде. Респуб. Оку сарайы //Рахат.-10 
ақпан

64. Сәбит мерейі. Бетпе-бет //Үлттық теледидар 2000 -20
сәуір

65. Сәбит тойын абройлы өткізу-елге сын. //Теледидар 2000.- 
ақпан

66. Сәбит салтанаты. //Теледидар Ұлттық арна 2000.-23 мау
сым

67. Сын сардары. Бетпе — бет //Теледидар 2000.-27 желтоқсан

68. Кддір түгі тілек. //Теледидар Қазақстан I 2001.-12 
желтоқсан

69. Талантты қарындасымыз еді. //Теледидар КТК 2001. 7
қараша

70. Төуелсіздікке не жетсін. //Теледидар Қазақстан I. 2001 жыл, 
27 желтоқсан
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71. Сәкен Сейфуллин. //Теледидар Кдзақстан I. 2001 жыл, 6 
ақпан

72. Бейсенбай Кенжебаев-қазақ әдебиеттану ғылымында 
тарихи мектепті қалыптастырушы / /  Хабар.-2002.-4 қазан

73. Сәбит- әдебиетіміздің классигі. //Қазакрадиосы 2002 
жыл,23 ақпан
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Т.КӘКІШҮЛЫНЫҢ РЕДАКТОРЛЫҒЫМЕН ШЫҚҚАН
ЕҢБЕКТЕР

ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Т.КАКИШЕВА

1. Билер сөзі: Шешендік толғаулар, шешендік арнаулар, 
шешендік даулар /Ред. Басқарған. Т.Кәкішев.-Алматы: 
Кдз. ун-ті, 1992 -159 бет.

2. Әбдиманүлы Ө. XX ғасыр басындағы кдзақ өдебиеті 
бойынша өдістемелік нүсқау/Жалпы.ред. басқ.:Т.Көкішев.- 
Алматы, 1998.-44 б.

3. Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемі./Халыкдралық ғылыми — 
теориялық конференция Алматы, 27-28 ақпан, 2002 жыл/ 
Редакция алқа мүшесі Т.Кәкішев.-Алматы,2002.-230 б.

4. Жұмағали 3. Уақыт және әдебиет: зерттеулер /Пікір жазған 
Т.Кәкішев.-Кдрағанды,1999.-410 б.

5. Жүмағұлов С.Б. Сын сардары: Монография /  Жалпы ред. 
басқар-н.:Т.Көкішев.-Қарағанды, 1999.-134 б.

6. Қазақ әдебиеті: Орта мектептің 10-кластарына арналған 
хрестоматия /Қүрастырушы: Қ. Бекхожин; Жалпы ред.: 
Т.Көкішев.-Алматы, 1950.-180 бет.

7. Қдзақ әдебиеті: Орта метептің 8- кластарына арналған
хрестоматия. I бөлім /Қүрастырған: С.Мүқанов,
Қ.Бекхожин; Жауап. ред.:Т.Кәкішев,- Алматы, 1950.-198 
бет.

8. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы:Оку қүралы/ Жауапты 
ред. басқарған : Т.Кәкішев.-Алматы:Қаз. ун-ті.-2001. Т. 1. 
467 б.

9. Қазақ совет әдебиетінің тарихы /Жалпы ред. баскдрган 
М.Қаратаев; әдеби ред.: Т.Кәкішев, М.Дүйсенов. 
Алматы:Ғалым, 1967. Т.1, 2,3 .-554 бет.

10. Кдзақ хандығы дәуіріндегі өдебиет.Программа/Ред.: 
Т.Көкішев.-Алматы:КазМУ, 1998.-65 б.
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11. Қожаберген жырау /Құрастырған З.Сейітжанов;Бас ред.: 
Т.Кәкішев.-Алматы:Сөзстан, 1994.-70 б.

12. Маданова М.Х. Актуальные проблемы литературной ком
паративистики /Рецензенты: Т.Какишев.-Алматы, 1999.-268 
с.

13. Мәдібай К. Зар заман ағымы: Оку күралы./Жалпы 
ред.басқ.:Т.Кәкішев-Алматы:Кдз ун-ті, 1997 .-160 б.

14. Мөдібай Қ. XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті:оқу құралы 
/Ж алпы ред. басқарған Т.Кәкішев.-Алматы:Қаз у-ті,2001,- 
196 б.

15. Мәдібай Қ.,Тұрысбек Р XVIII ғасырдағы қазақ әдебиеті 
тарихы курсы бойынша өдістемелік нұсқау:(Бакалавр кур- 
на арн-н).-/Бас. ред.Т.Кәкішев.-Алматы:Қаз.у-т,1998.-18 б.

16. Мөсімхан Д. Жыр-жебе: (Қытай қазақгары поэзиясындағы 
ұлт-азаттық идея):көмекші оқу қуралы/Пікір жазған 
Т.Кәкішев, Б.Ыбрайым.-Алматы,2000.-150 б.

17. Монголия қазақтарының әзілдері /Құрастырған:
З.Сейітжанов; Бас ред.: Т.Көкішев,- Алматы, 1994

18. Сәбит Мұқанов -классик:Көмекші қүрал/ Жалпы ред. 
басқарган Т.Көкішев.-Алматы:Қаз у-ті,2000.-160 б.

19. Сәкен Сейфуллин ( туғанына 70 жыл толуына арналған 
әдебиеттердің көрсеткіші= Сакен Сейфуллин (указатель 
литературы к 70- летию со дня рождения) /  Состав.: 
Е.Байболов, Б.Крйшыбаева: Отв. ред.: Т.Какишев.-Алма- 
Ата,1965.-137 с.

20. Сейдеханов К. Әдебиет жанашыры /Жауапты ред.:Т.Көкіш' 
ев.-Алматы:Ғылым, 1972.-75 б.

21. Сейітжанов 3. Шынжаң қазақ әдебиеті (1950 жылғы дейі- 
нгі кезең):Монография /Жалпы ред. басқарған Т.Кәкішев,- 
Алматы, 1999.-185 б.
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22. Смағұлов Ж. Кдзақ әдебиеттану ғылымының тарихы: 
Монография, кдзақ өдебиеттану ғылымының тууы мен 
кдлыптасуы хақында /Жалпы ред. баскдрған :Т.Кәкішүлы. 
АлматьгҒылым, 1999.-432 б.

23. Төреқұлов Н. Профессор Бейсенбай Кенжебаевтың творч- 
естволық өмірі /Ред.: Т.Кәкішев.-Алматы: КдзМУ, 1974.-190 
бет.

24. Шортанбай: Толғаулар айтыстар дастан /Құрастырушы: 
К.Мәдібаева, К. Жүністегі; Бас ред.: Т.Кәкішев.-Алматы: 
Айкдп,1993.-79 бет.
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ЖИНАҚТАР КУРАСТЫРУШЫ 
СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКОВ

1. Ерубаев С. Мәңгілік өмір:/Құрастырған: Т.Кәкішев.
АлматыіЖазушы, 1994.-543 бет.

2. Ерубаев С. Менің құрдастарым: Шығармалары 
/Құрастырған:Т.Кәкішев.-Алматы, 1967.-534 бет.

3. Ерубаев С. Шығармалары /Құрастырушы: Т.Кәкішев. 
Алматы, 1957.-496 бет.

4. Сейфуллин С. Көкшетау: Жыр дастандар /Құрастырушы: 
Т. Кәкішев. - Алматы:Жазушы, 1994. -296 бет.

5. Сәкен Сейфуллин шығармалары /Құрастырушы: 
М.Базарбаев, Т.Кәкішев, Е.Ысмайылов.-Алматы,1962,- 
Т.4.- 391 бет.

6. Сәкен Сейфуллин шығармалары /Құрастырушы: Т.Кәкіш- 
ев,Е Ысмайылов және т.б. .-Алматы, 1963.-Т.5.-475 бет.

7 Сәкен Сейфуллин шығармалары /Құрастырушы:Т.Кәкіш- 
ев. Алматы, 1964.-Т.6.-420 бет.

8. Тілепбергенов Ж. Таңбалылар /Құрастырушылыр 
Т.Кәкішев., F .Ниязова, Н.Жиенғалиев.-/Устөбе,1997 -196 б.

9. Тілепбергенов Ж. Түлкі толғақ (Таңдамалар шығармалар) 
/Қүрастырушылыр.Т.Кәкішев, Ғ.Ниязова,Н.Жиенғалиев. 
Алматы, 1994.-300 б.

10. Тілепбергенов Ж. Ізбасар. Тандамалы шығармалар 
/Құрастырушы: Т.Кәкішев.-Алматы: Жазушы, 1969.-223 
бет.

11. Шәріпов С. Екі томдық шығармалар жинағы. Алғысөз мен 
түсіндірмелерін жазып, қүрастырған Т.Кәкішев.-Алматы: 
Жазушы, 1982 . Т.1. Повестер.- 486 б. ;Т.2. Очерктер, 
әңгімелер, публицистика.-510 б.
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12. Шәрипов Сабыр. Шығармалар жинағы /Құрастырушы: 
Т.Кәкішев, К.Жармағамбетов.-Алматы, 1982.-Т.12.-331 бет.

13. Ысмайылов Е. Әдебиет жайлы ойлар /Шығарушылар алқа 
қүрамында Т.Кәкішев,-Алма-Ата, 1968.-318 б.
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Т. КӘКІІИҮЛЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ БАСШ ЫЛЫҒЫМЕН 
ҚОРҒАЛҒАН ДОКТОРЛЫҚ,КАНДИДАТТЫҚ 

ДИССЕРТАЦИЯЛАР

ДОКТОРСКИЕ И КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ Т.КАКИШ ЕВА

Докторлық диссертация

1. Егеубаев А. Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің көркемдік 
жүйесі (Х-ХІІ ғасырлар.көркемдік эстетикалық ізденістері 
мен түрленулері): Фило. ғылым. док-ры ғылыми дәрежесін 
алу үшін дайынд. дисс. автореф..-Алматы, 1999.-58 б.

2. Келімбетов Н. Ежелгі түркі поэзиясы және қазақ 
әдебиетіндегі көркемдік дәстүр жалғастығы: Фило. ғылым. 
док-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дисс.. 
автореф..-Алматы,2002.-58 б.

3. Сейітжанов 3. Нұрсапаұлы. Қытай қазақгары әдебиетінің 
туып, даму жолдары(поэзия,проза, 1950-ші жылға дейінгі 
кезең өдебиеттер дамуы: Фило. ғылым. док-ры ғылыми 
дәрежесін алу үшін дайынд. дисс. автореф..-Алматы, 2000.- 
54 б.

4. Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының дамуы және 
қалыптасуы жолдары: Фило. ғылым. док. ғылыми 
дәрежесін алу үшін дайынд. дисс. автореф..-Алматы,2001. 
50 б.

5. Ысқақов Д. Қазақ әдеби сынының негіздері: Филол. 
ғылым. док. ғылыми дәрежесін алу үшін дайын. дис. 
автореф. /  Әл-Фараби ат. Қазақ мем. үлттық ун-ті- Ал
маты, 1994.-51 бет.

6. Бейбытова К.Д. Эволюция абаевских традиции в казахской 
поэзии начала XX века: Дисс. на соиск. уч. степ, док 
филол. наук.-Алматы, 1998.-57 с.

7. Джуанышпеков Н.О. Проблемы современного сравнит
ельного литературоведения: Дисс. на соиск. уч. степ. док. 
филол. наук.- Алматы, 1996.-433 с.
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Кандидаттық диссертация

1. Аскаров Н. “ Ай қа п ” журнал ындағы саяси өлеументтік, 
әдеби — мәдени мәселелердің көрнісі: Филол. гылым. 
канд. ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф.. 
Алматы, 1999.-27 б.

2. Ахметова К.С. Көркем шығармадағы тарихи шындық 
(С.Сейфуллиннің “ Тар жол, тайғақ кешу” негізінде): 
Филология ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін 
дайындалан дисс. автореф./КазМУ/.-Алматы, 1995,- 29 бет.

3. Әбілов М. Қарақалпақстандағы кдзақ ақын жыраулары 
поэзиясындағы діни ағартушылық ағым(ХІХ ғасырдың II 
жартысы мен XX ғасырдың басы): Филол. гылым. канд. 
ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф..- 
Алматы,2001

4. Бағылбеков М.К. Сәкен Сейфуллин әдебиет тарихын 
зерттеуші: Филол. ғылым. канд. ғылыми дәреж. алу үшін 
дайынд. дисс. автореф..-Алматы, 1994

5. Жүмағүлов С. Е. Ысмайылов-сыншы: Филол. гылым. канд.
гылыми дэреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф..-
Алматы, 1999

6. Иманғазиев М. Ілияс Жансүгіровтың шыгармашылық
лабораториясы(проза бойынша): Филол. ғьшым. канд. 
гылыми дэреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф.. -
Алматы, 1998.-45 б.

7. Қапқызы Е. Монгол қазақ әдебиетіндегі проза жан-
ырларының қалыптасуы мен дамуы: Филол. гылым. канд. 
гылыми дэреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф..-
Ал маты, 2000

8. Қобыланов Ж.Т. Кдзіргі қаракдлпақ казак драматургия- 
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