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АЛҒЫ СӨЗ

¥сынылып отырған көрсеткіш эл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті ғалымдарының биобиблиогра- 

фиялары сериясының жалғасы.
Көрсеткіш философия ғылымдарының кандидаты, доцент 

А.И. Лұқпановқа арналған.
Биобиблиографияға талымның өмірі мен қызметін сипат- 

тайтын материалдар, оның еңбектері жэне ол туралы материалдар 
енгізілген.

Жарияланған еңбектер хронологиялық реттілікте, алдымен 
қазақ тілінде, содан кейін орыс тілінде орналасқан.

Тексеруге мүмкіншілік болмаған еңбектер de visu (*) жұл- 
дызшамен белгіленген.

Көрсеткіш соңында бірлесіп жазған авторлардың есім көр- 
сеткіші берілген.
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АБЫЛАЙ ИМАШҰЛЫ ЛҰҚПАНОВТЫҢ ҒЫЛЫМИ, 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША ОЧЕРК

Абылай Имашұлы Лүқпанов Батыс Қазақстан облысының 
Тайпақ ауданының Сарытоғай ауылында 1937 жылы 10 маусымда 
дүниеге келген. Абылайдың ата-анасы қарапайым кісілер, шаруа 
ұрпақтары болатын.

Әкесі Имаш Лұқпанов, 1904 жылы туылған, қиын-қыстау жол 
кешкен. Жұмысшы болып Бақсай аудандық әскери комитетінде, 
Яманхалинка кентінің аудандық ауруханасында, Қызыл-Көген 
ауданында күзетші-жұмысшы, бригадир жэне колхоздық партия 
ұйымының хатшысы болып қызмет атқарған. 1979 жылы қайтыс 
болған.

Абылай Имашұлының анасы -  Нақыш Имашева, 1911 жылы 
туылған, балалар үйінің директоры, ауыл кеңесінің төрайымы, 
Гурьев (қазіргі Атырау) облысы Қызыл-Көген ауданының колхоз 
төрагасының орынбасары қызметтерін атқарған. Ол кісі 1956 
жылы қайтыс болған.

Абылай Имашүлы Лұқпанов үмітке толы, ізденіс жолында 
жалындай жанып тұрған соғыстан кейінгі ұрпақтарға тэн 
қасиеттерді бойына сіңірген озат жастардың біреуі болатын. ¥лы 
Отан соғысынан кейін аш-жалаңаш қиындыққа батқан балалық 
шақты бастан кешірген Абылай мойынсүнбай көп оқып, білімге, 
ізденіске эрдайым ұмтылып отырған, бала арманы қоғамның адал 
мүшесі болу еді.

Абылай Имашұлы 1948 жылы Гурьев облысы Қызыл 
Коген ауданы Қарабау кентінің Балабейт ауылында мектеп 
табалдырығын аттады. 1953 жылы оқуын Гурьев облысының 
Бақсай ауданының Яманхалинка кентінде жалғастырып, аталмыш 
мектепті 1954 жылы ойдағыдай тәмәмдап шықты.

Сол кезден ақ көзге түсіп белсенді еңбек жолын бастады: 
Яманхалинка орта мектебінің хатшысы, кейіннен зертхана
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қызметшісі ретінде. Қоғамдық өмірде де талмай көркемөнерпаз 
ұйымында, қабырға газетін шығаруда өзін көрсете білді. 14 
жасында алғашқылардың бірі ретінде комсомол мүшесіне 
қабылданғанын мақтан тұтып ел сенімін ақтауға бел буды.

Абылай Имашұлы еліміздегі ең ірі — Алматы қаласындағы 
С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
тарих факультетінің студенттер қатарына қосылды. Мектепте 
алған қоғам жарияшы, өткір мәселелерге қоғам назарын аудару 
қабылетін, жинаған тәжрибесін «Тарихшы» газетінің редакциял ық 
алқасының мүшесі ретінде ұлғайтып жалғастыра түсті. Сонымен 
қатар факультеттің спорттық гимнастика командасының мүшесі 
болды.

Университетті ойдағыдай бітіргеннен кейін білікті маман 
ретінде 1961 жылы Абылай Имашұлы Гурьев облысының 
Махамбет ауданының Махамбет орта мектебіне жіберілді.

1963 жылдың қыркүйек айында Гурьев педагогикалық инс- 
титутының ректоры, профессор Т. Қожабаевтың ұсынысымен Абылай 
Имашүлы марксизм-ленинизм кафедрасына философия жэне 
ғылыми коммунизм пәндерінің оқытушысы қызметіне орналасты.

Абылай Имашұлы 1966 жылға дейін оқытушы, кейін аға 
оқытушы қызметтерін атқарды.

Гылым саласын шыңдау мақсатымен Абылай Имашұлы 1966 
жылы казан айында Қазақ Гылым Академиясының Философия 
жэне құқық институтының аспирантурасына элеуметтік жэне 
ұлттық мәселелерді зерттеу бөліміне оқуға келіп түсті. Алғашқы 
екі жылы көзді ашып-жұмғандай өте шықты, ал үшінші 
жылында пролетарлық интернационализм мен ұлттық қарым- 
қатынастар саласы бойынша танымал кеңестік ғалым, ұлттық 
қарым-қатынастар саласының ірі теоретигі М. С. Джунусовтың 
жетекшілігімен Мэскеу қаласындағы КСРО Гылыми Акаде- 
миясында өтті.

Аспирант кезінен-ақ, Абылай Имашүлы М.М.Сужиковтың 
(1969 ж.) докторлық диссертациясының рецензенті ретінде, 
Мэскеу қаласында жарияланған ғылыми мақалаларға, пролетар- 
лық интернационализм мен ұлттық қарым-қатынастар бойынша 
еңбектердің жинағына сын-пікір жазу, рецензиялау жүмыстарын 
атқарған.

Аспирантураны бітіргеннен кейін 1969 жылдың карашасы- 
нан бастап А.И. Лұқпанов Қазақ ССР ғылым академиясының
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философия жэне құқық институтының элеуметтік жэне ғылыми 
ұлттық қатынастар бөлімінің аға лаборанты, кіші ғылыми 
қызметкері ретінде, 1970 жылдан бастап ғылыми коммунизм 
теориясы бөлімінде қызмет атқарды.

Аталмыш бөлімде қызмет істей жүріп Абылай Имашұлы 
келесідей ұжымдық еңбектердің жариялануына өз үлесін қосқан: 
«Социалистік елдердің гүлденуі мен бірегейленуі», (Алматы, 
«Ғылым», 1978), «Қоғамдық өмірдің интернационализациялануы 
-  әлеуметтік даму заңы» (Алматы, «Ғылым», 1981), «Көпұлтты 
ұжымның интернационализациялануы» (Алматы, «Ғылым», 
1984). Бұл еңбектер маңызды әлеуметтік зерттеулер ретінде 
тынылып, қоғамның жоғары бағасына ие болған.

1979 жылдан бастап А.И. Лұқпанов ғылыми коммунизм 
жалпыуниверситеттік кафедрасында қызмет атқарды. 1981 жыл- 
дың қараша айынан бастап С.М.Киров атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне толығымен ауысып алғашқыда аға оқытушы, 
кейін доцент қызметін атқарушы жұмысын жалғастырды. 
1980 жылы А.И. Лұқпанов философия мамандығы бойынша 
кандидаттык диссертацияны қорғап, 1990 жылы доцент атағына 
ие болды.

1984 жылы ақпан айында философия жэне экономика фа- 
культетінде Ғылыми коммунизм кафедрасы ашылып, оны про
фессор М.С. Аженов басқарды. 90-шы жылдары А.И. Лұқпанов 
екі рет кафедра меңгерушісі қызметін аткарды. 1992 жылдың 
қыркүйегінде, екі кафедра біріктіріліп, А.И. Лүқпанов өзінің 
оқытушылық мансабын табысты жалғастырды.

Егемендік жылдары саясаттану кафедрасы құрылып -  
оның негізін қалаушы атақты ғалым, профессор Т.Т. Мустафин 
басшылығымен «Саясаттану» мамандығын ашу жэне жас 
мамандарды жаңа ғылыми бағыт бойынша дайындау үшін жаңа 
базасын құру жүмысын бастап кетті.

Бүл үдеріске А.И. Лүқпанов белсенді қатысып пікірлес 
әріптестерімен саясаттану ғылымының Қазақстан Республика- 
сында қалыптасып аяқ алу үшін негізін қалаушылардың бірі 
болды. Жаңа мамандық үшін ғылыми-теориялық жэне оқу- 
әдістемелік құралдармен қамтамасыз етуін әзірлеу жүмысы 
қызу жүрді. Осы кезеңдерде типтік бағдарлама, саясаттану 
пәндері мен арнайы курстар үшін нұсқаулар дайындалды, 
«Салыстырмалы саясаттану», «Қазақстан Республикасындағы
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мемлекеттік қызметі», «Қазақстандағы саяси ой», «Демография 
жэне саясат негіздері», «Шыгыс әлеуметтік утопизм дәстүрі», 
«Саяси мэдениет және идеология» (Саитовамен бірге) жэне т.б. 
бірнеше арнайы курстар бойынша әдістемелік нұсқаулар 
кұрастырылды.

Сонымен қатар, А.И. Лұқпанов Қазақ ұлттық университетінде 
жарияланған оқулықтардың авторының құрамында «Саясат- 
тану: дәрістер курсы» Т.Т. Мустафин редакциясында (Алматы, 
1994 ж.), «Саясаттануга кіріспе» (Алматы, 1994 г.), «Саясаттану: 
оқу құралы» К.Н. Бурханов, Л.А. Бэйделдинов, А.В.Соловьев 
редакциясында (Алматы, 2000), жэне 1998 жылы жарияланган 
іргелі басылымдарының бірі Қазақстанның саясаттану энцикло- 
педиясының да авторларының бірі.

А.И. Лұқпанов «6М050200 -  Саясаттану» мамандығы бойын
ша, магистратура үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
білім беру стандарттарының авторларының бірі болды (ММББС/ 
ГОСО 09/03/08-2006).

А.И. Лұкпанов мемлекеттік «Мэдени мұра» бағдарламасы 
бойынша әлемдік элеуметтанулық классиктерінің еңбектерін, 
теориялық ой мұрасын қазақ тіліне аудару жұмысына білікті, 
тәжірибелі, екі тілді еркін меңгерген маман ретінде шақырылып, 
орасан зор еңбек атқарды.

2005 жылы жарық көрген «Әлемдік элеуметтану антоло- 
гиясының» бірінші томындағы Н.Макиавеллидің еңбектерін 
қазақ тілінде сөйлеткен А.И. Лұқпанов болды. Сонымен қатар 
басқа томдарында жарияланган Г. Бурдье, Н. Луман еңбектерін 
де қазақ тілді студенттер мен ғалымдарға қол жетімді еткізгені 
ерекше жетістіктің бірі екені сөзсіз.

А.И. Лұқпановтың 200 астам ғылыми, әдістемелік, ғылыми, 
ғылыми-көпшілік еңбектері жарық көрген.

Тек соңғы он бес жылда ғана А.И. Луқпанов қырықтан астам 
халықаралық, республикалық жэне университеттік ғылыми-тео- 
риялық, ғылыми және ғылыми-практикалық, эдістемелік конфе- 
ренцияларға қатысты.

Ол жас ғалымдармен тығыз байланыста жұмыс істейді, ғы- 
лым кандидаты гылыми дэрежесін алу үшін диссертацияларға, 
PhD доктор академиялық дэрежесіне қол жеткізуге ұмтылған жас 
ғалымдарға ғылыми кеңес, методологиялық нұсқаулар беруге 
эрдайым дайын.
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Көптеген белгілі қазақстандық ғалымдар саяси ғылымының 
кандидаты мен докторлары К.Н. Бурханов, С.А.Дьяченко, 
А.К.Қалиев, Ш.А. Ишмухамедов, Б.А.Бекботаев, С.Т.Мейірманов 
жэне т.б А.И. Лұқпановтың ғылыми деңгейінің жоғары сатысы 
туралы атап айтқан.

А.И. Лұқпанов кафедраның, факультеттің белсенді тұлғала- 
рының бірі, студенттердің педагогикалық тэжрибесіне, студенттік 
ғылыми жұмысына, саяси жэне тэрбие жұмыстарына жетекшілік 
етіп келеді.

¥зақ уақыт бойы еңбегін Қазақстан жоғары білім саласына 
сіңіргені үшін мемлекет бірнеше мақтау қағаздары мен белгі- 
лерімен марапаттаған. Оның ішінде «Қазақ ¥лттық универси- 
тетінің құрметті ардагері» дэрежесінің, «Қазақстан Республи- 
касының білім беру саласының құрметті қызметкері» белгісінің, 
Қаз¥У-дің мерейтойлық медальдарының жэне т.б. иегері.

А.И.Лұқпановтың ғылыми жэне ғылыми-педагогикалық 
қызметіне қысқаша шолу құрметке лайықты өмір барысын 
бағалауға мүмкіндік береді.

Қарапайым ауылдың баласы Қазақстан Республикасының 
ірі университетінің доценті болды. Білім беру жэне жастарды 
тәрбиелеу ісіне өз өмірін арнаған А.И. Лүқпанов кэсібін тынбай 
жалғастыруда.

А.И. Лұқпанов эрдайым мейірімді жэне сабырлы жан, адамды 
бағалай білетін ерекше қасиетке ие, эр кезеңдерде бірге қызмет 
атқарған әріптестеріне ыстық лебізін білдіріп қадірлей біледі.

Жары Мамлакат ханым, мұғалім, еңбек ардагері жэне 
білім беру саласының үздігі. Отбасында екі ұлы мен қызы бар, 
немерелері өсуде.

Философия жэне саясаттану факультетінің жэне саясаттану 
жэне саяси технологиялар кафедрасының үжымы А.И. Лұқпановқа 
ұзақ ғұмыр, денсаулық, табыс шын жүректен тілейді.
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теоретической конференции молодых ученых АН КазССР. -  
Алма-Ата, 1974. -Ч . 2.

15



1975
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16



1982

21. Морально-психологический климат коллектива и нрав
ственное воспитание студентов // «Актуальные проблемы 
нравственного воспитания студенческой молодежи в свете 
решений XXVI съезда КПСС»: тезисы докладов и выступлений.
-  Алма-Ата, 1982. -  С. 90.

22. ““Образование СССР -  как условие ускоренного 
развития ранее отсталых народов // «Образование Союза ССР
-  живое воплощение ленинских принципов национальной
политики»: тезисы межвузовской научно-теоретической
конференции, посвященной 60-летию образования СССР. -  
Алма-Ата, 1982.

1983

23. ¥лттық қатынастардың дамуы // Жетысу. -  1983. -  1 апр. 
-  Кітапқа сын: Әбсаттаров Р. ¥лттық қатынастардың дамуы. -  
Алматы: Қазақстан. -  238 б.

24. ““Интернациональное воспитание в процессе преподавания 
научного коммунизма (на примере философско-экономического 
факультета КазГУ) // «Опыт ком. воспитания студентов в процессе 
преподавания научного коммунизма»: тезисы докладов Алма- 
Атинской межвузовской научно-практической конференции. -  
Алма-Ата, 1983.

25. ““Расцвет социалистических наций // Қазақстан үгітшісі -  
Агитатор Казахстана. -  Алма-Ата, 1983. -  № 23.

26. Совершенствование оплаты труда, улучшение жилищных 
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Лео қурметті Абылай Имашулы!
^.у Ч

ҚР БГМ FK Философия, саясаттону жэне дінтану институтының ужымы
■

Сізді 80 жасқа толуыңызға арналған мерейлі тоймен және жоғары  оку 

орындарындағы кепжылдық устаздық қызметіңіздің абыройлы бола беруімен
■

шын жүректен қүттықтайды! Үнемі әмірдегі, гылыми шығармашылықпіағы 

жеткен улкен жеңістеріңіз бен табыстарыңыз нсгізінен алганда философиялың 

және саяси гылымдар саласын дамытумен, еліміздің рухани дүниеан вркен- 

детумен тікелей байланысты екенін қазіргі таңдагы эріптестеріңіз жақсы біледі.

Сіз өзің ізд ің  жеке өмірбаяныңызда ғылыммен айналысуды устоздық 

қызметпен сабақтастыра алып жүріп келесіз'Сіз көрнекті үстаз-ғалым ретінде 

Тэуелсіз Қазақстанның көптеген аимақт арындағы ғылым саласындағы  

азаматтарына, ж а с  мамандарға танымал мамансыз. Сіздің ш ығарма- 

шылығыздың нэтижесі ретінде жарық кврген жеке монографияларыңыз бен 

моқалаларыңыз еліміздегі елеулі маңыздылығы бар қунды еңбектердің қатарыно 
жатады.

Еліміздегі бірнеше урпақггар буыны сіздің еңбектеріңіздегі білім булағынан 

сусындап, рухани кемелділіктің шыңына көтерілді. Өзіңіз қатысып келген ғылыми 

форумдар мен халықаралық ж иы ндардағы  баяндамаларыцыз, көрнект і 

мәжілістердегі утымды шыщан ойларыцыз Сізді көрнекті мамон ретінде 

танытумен келеді. Сізеліміздегіғылыми кеңістіктегі, устаздықэлемдегі осындай 

орнықты беделге, әзіндік абыройға еңбекқорлығыңыз бен шыншылдығыңыЗ 

арңылы жеттіңіз.

Бүгінгі атанымыздың зиялы қауымы мен галымдар қауымдас.тыгы, сонымен 

қатар туган-туыс, замандастарыңыз атап өтіп отырган азаматтың кемел 

ж асы  болып табылатын гумырлық кезеңді aman вт іп отырган вз ін д ік  

мерейтойыңызбен қуттықтай отырып, Сізге және сіздің отбасыңызға узақомір, 

шығормашылық табыс, сонымен қатар талай асуларды алатын қажымас  

қойрат, зор денсоулық тілейміз! Елімізді әркендету мен руханиятымызды 

дамыту саласындагы таланты қадамдарыңыз оңды бола берсін!

ҚР БГМ ҒК Философия, саясат 
жзнедінтану институты 
директоры мм., профессор С. ІІүрмүратов

мшим
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(уважаемый Ябылай Жмашевич!

<В день (Вашего юбилея примите самые теплые и сердечные 
поздравления! 80 лет —не только опыт, но и еще уважение и заслуги!

(Ваш щ ізненны й путь начался в далеком Сартугайсқрм ауле 
Ш айпакркого района Западно-% рзаустанскрй области. Окончив 
исторический факультет Куз<РУ им. С-!М.%урова, успешно завершив 
обучение в аспирантуре, (Вы нашли свое призвание. ‘Еще будучи молодым 
сотрудником Института философии и права Я Н  ХузССР, Вы начали 
преподавать на философскр-щтомическрм факультете, а затем 
полностью перешли работать в наш университет.

<Вся дальнейш ая (Ваша трудовая деятельность связана со 
становлением и развитием политический науку в 'Крзаустане и 
политологического образования в целом. <Вы активно участвовали в 
процессе создания теоретической и учебно-методическрй базы  
специальности «УТолитология», написании коллективнык учебников и 
учебнылиособий.

За время своей деятельности (Вами подготовлено немало 
вы сококвалиф ицированны х специалист ов, способных, реш ат ь 
фундаментальные задачи современной политической науку, и практики.

Заслуженный авторитет среди педагогической общественности и 
добросовестное отношение Kjобразовательному процессу, помноженные на 
высокую работоспособность, создали (Вам репутацию компетентного 
работнику, профессионала.

Среди многочисленных (Ваших наград салит важной является 
нагрудный знак. П очет ны й работник, образования (Республику 
Кузахстан».

80 лет знаменательная дата, которая заслужувает уважения. 
(Выражаем (Вам признательность за профессионализм и преданность 
нашему нелегкому делу!

От всей души желаем (Вам здоровья, долголетия, благополучия и

(Ректор ТОізОҒУ или аль- фа
академик
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Көлемі 2,5 б.т. Офсетті қағаз. Сандык басылыс. Тапсырыс №6885. 
Таралымы 50 дана. Бағасы келісімді.

Әл-Фараби атындағы Қазак ұлттык университетінің 
«Қазақ университет!» баспа үйі.

050040, Алматы қаласы, эл-Фараби даңғылы, 71.

«Қазак университеті» баспа үйі баспаханасында басылды.


