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АЛҒЫ  СӨЗ

Ұсынылып отырған көрсеткіш эл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті ғалымдарының биобиблиографиялары се- 
риясының жалғасы болып табылады.

Көрсеткіш педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Әдібай Табылдиевке арналған.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін сипаттай- 
тын мэліметтер, оның еңбектері жэне ол туралы әдебиеттер енгі- 
зілген.

Жарияланған еңбектер әрбір жыл көлемінде мерзімдік тәр- 
тіппен орналасқан: әуелі қазақша, одан кейін орыс тілдерінде.

Қарауға мүмкіншілік болмаған мақалалар de visu жұлдызша- 
мен белгіленген.

Еңбектердің бірлесіп жазған авторлардың есім көрсеткіште- 
рінде сілтемелер хронологиялық көрсеткіштегі еңбектердің рет 
саны бойынша берілген.
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ПРОФ ЕССОР Ә. ТАБЫ ЛДИЕВТІҢ  
ӨМІРІ МЕН ҚЫ ЗМ ЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Профессор Әдібай / Әдібай Табылды 1926 жылы 2 қаңтарда 
қазіргі Жамбыл облысы Рысқұлов ауданының «Жаңа тұрмыс» 
ауылында дүниеге келген.

1944-1968 жж. ауыл мектептерінде оқытушы, оқу ісінің 
меңгерушісі болып істеді.

1950-1957 жж. мектеп директоры бола жүріп, іскерлігімен 
бүкіл республикаға белгілі болды.

1948- 1949 жж. Абай атындағы Жамбыл педучилищесінің 
студенті.

1949- 1955 ж. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институ- 
тында оқыды.

1960 ж. «ҚазССР халық ағарту ісінің озаты» белгісімен 
марапатталды.

1967 ж. «Эпостық шығармаларды оқытудың эдістемесі» де
ген тақырыпта педагогика ғылымының кандидаты атағын алу 
үшін диссертация қорғады.

1968-1972 ж. ҚазССР Ғылым Академиясы үйымдастырған 
Қазақ Совет Энциклопедиясының Бас редакциясында істеді.

1972-1980 жж. Қазақ Совет Энциклопедиясының педагогика, 
тіл-эдебиет редакциясын басқарды.

1980-1995 жж. эл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлт- 
тық университеті педагогика кафедрасының доценті.

1984 ж. «СССР халық ағарту ісінің озаты» белгісімен мара
патталды.

1995 ж. Профессор ғылыми атағы берілді.
1995 жылдан қазірге дейін эл-Фараби атындағы Қазақ мем- 

лекеттік ұлттық университеті жалпы жэне этнопедагогика ка
фе драсының профессоры.

2002 ж. Ыбырай Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері.
2005 ж. педагогика ғылымдарының докторы.
2008 ж. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті 

қызметкері.
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ПРОФЕССОР, АҚЫ Н, Ж АЗУШ Ы  
ӘДІБАЙ ТАБЫ ЛДИЕВТЩ  

ЕҢБЕК Ж ОЛЫ  МЕН ҒЫ Л Ы М И -¥С ТА ЗДЫ Қ  
ҚЫ ЗМ ЕТІ ТУР АЛЫ  ҚЫ СҚАШ А ОЧЕРК

Белгілі педагог, ақын, жазушы, галым, эл-Фараби атындагы 
Қазақтың Мемлекеттік ¥лттық университетінің профессоры, пе
дагогика ғылымдарының докторы Әдібай Табылды 1926 жылы 2 
қаңтарда дүниеге келген.

Үлағатты ұстаздығымен елге мэлім болтан педагог 1944 жыл- 
дан ақьшдық, педагогтік еңбегімен елге танылып келеді. 1944-1968 
жылдары ауыл мектептерінде пионер жетекші, оқытушы, оқу ісін 
меңгеруші, мектеп директоры қызметгерін атқарьш, іскерлігімен 
бүкіл республикаға белгілі болады. 1968-1980 жылдары ҚазССР 
Ғылым Академиясы ұйымдастырған Қазақ Совет Энциклопедия- 
сьшьщ Бас редакциясында педагогика, тіл-әдебиет редакцияларын 
басқарды, 1980 жылдан бері ҚазМУ-де педагогика, этнопеда- 
гогика, оқыту-тәрбиелеу эдістемелері бойьпшіа дэріс беріп келеді.

Балажан ақын 1959 жылы шыққан «Бөбекке сөз» жинағынан 
бастап 2006 жылы баспадан шыққан «Қайырлы таң, балалар!» 
атты 5 томдық таңдамалы жинағына дейін балаларға арнап 38 
кітап шығарды. Сөйтіп, балалар әдебиетіне тақпақгар, ертегілер, 
скетчтер, инсценировкалар, пьесалар, қойылымдар жазып, қазақ 
балалар әдебиетінің жан-жақты дамуына мол үлес қосты.

Ақын жазушы қазақ сатирасына да елеулі үлес қосты, сати- 
ралық эпиграммалар мен скетчтер, сықақ әңгімелер жазып бір- 
неше жинақтар шығарды («Қой бағу оңай ма?», «Мен кіммін, 
білесің бе?», «Сатиралық шағармалар» т.б.).

Педагог ақынның «Алыптардың алыбы», «Бәрекелді, Кірпі», 
«Ғажайып бақ» сияқты ертегі пьесалары республикалық қуыр- 
шақ театрында қойылды. Оншақты қойылымдары республика- 
ның теледидар, радио, қорларында сақталып, эр кезде теледи- 
дардан, радиохабардан беріліп тұрады.

Ғалымның (педагогика ғылымының докторы, 2004 ж.), ғы- 
лыми еңбектері 1965 жылдан үздіксіз жарияланып келеді. Жеті 
монография, алты оқу қүралын жазу ғалымның ғылыми еңбек- 
тері тәрбиелеу, оқыту ісіне арналған. Ұлағатты ұстаз еңбекшіл
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ғалым. негізінен. ұлттык тэрбиенің ғылыми теориялық негізде- 
ріне зерттеу жұмыстарын жүргізіп, казак этнопедагогикасы, ұлт- 
тық тәрбие ғылымдарының негізін қалаушылардың бірі болды. 
«Ұлттык тэрбие иірімдері» (2001 ж.), «Қазақ этнопедагогикасы 
жэне окыту әдістемесі» (2004 -  2011 жж.), «Этнопедагогикалық 
оқылымдар» (2006ж.) атты оқу құралдарында ғалым казак этно
педагогикасы (ұлттык тәрбие туралы ғылым) ұлттык мэдениеті- 
міздің ғылыми көрсеткіші, мэдениет бастауларының қайнар көзі 
екендігін жан-жақты дэлелдеп көрсетті.

Ақын, жазушы, ғалымның балаларды тәрбиелеу ісіне арна- 
ған өлең әңгімелері мектеп оқулықтарына молынан енген, ұла- 
ғатты ұстаздың «Әдеп эліппесі» (1997 ж, 2006 ж, 2008 ж.) атты 
оку кұралы республиканың барлық қазақ мектептерінде жеке 
пэн ретінде, тэрбие құралы ретінде кеңінен пайдаланылды. Тэр
бие ісіне арналған скечтері мен қойылымдарын мектеп оқушы- 
лары қызыға пайдаланып жүр. Балабақшаларда ақынның өлең- 
дері мен ертегілерін үзбей пайдаланып келеді.

Ғалымның «Халық тағылымы» (1992 ж.), «Қазақ этнопедаго- 
гикасын оқытудың эдістемесі» (1999 ж, 2011ж.), «Қазақ этнопе- 
дагогикасының методологиясы мен этнопедагогика және мэде- 
ниеттану мәселелері» (2000 ж.), т.б. ғылыми монографиялық ең- 
бектерін жоғары мектеп оқытушылары оқу-тәрбие ісіне кеңінен 
пайдаланып жүр.

Ғалым казак этнопедагогикасы гылымын жан-жақты зерттеп, 
жүйеге келтіріп, окыту бағдарламасын, оқу құралын, оқыту әдіс- 
темесін жазып, бұл салада казак ғылымына үлкен үлес қосты.

ҚазССР-ының және ССРО-ның оқу ісінің озаты бірнеше ме- 
дальдар мен құрмет грамоталарының, Республикалық Ыбырай 
Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Республи- 
касы білім беру ісінің құрметті қызметкері, оқыту жэне тэрбие- 
леу ісінің әдістемелерін шэкірттеріне үйретумен қатар, ағым- 
дағы баспасөз беттерінде үздіксіз жариялап (190 макала), рес- 
публикадағы озат тәжірибе істерін толықтырып келеді. Үлттық 
тәлім-тәрбиенің, казак этнопедагогикасының ғылыми негіздерін 
жүйелеп, оқыту әдістемелерін дамытып келе жатқан ұлағатты 
ұстаз мектептермен, жоғары оқу орындарымен тығыз байланыс 
жасап, өнегелі іс-тәжірибелерін таратып келеді.
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ӨНЕГЕЛІ ӨМІР

Профессор Әдібай Табылдиев жөнінде көрнекті ақын 
Т. Молдағалиев «Түнді оятқан жырлар» деген кітабында былай 
толғапты:

«Жиырмасыншы ғасырдың Ыбырайы,
Тұрған шағы оңынан туып айы:
«¥лан» өзі төрінен береді орын,
«Балдырған» да күтер мұны ұдайы 
Ақырын жүріп аяғын анық басқан,
Білім қуған жасынан жалықпастан».

Дэл айтылған. Ақын ағамыздың өмір жолына көз салсақ, қа- 
тардағы ауыл мұғалімінен классикалық университетінің профес
сорш дәрежесіне көтерілді, кітапшадан бастап қалың-қалың жыр 
жинағын жэне оқу құралдары мен оқулықтарын көргенде көз 
мейірі қанарлықтай. Шамамен айтқанда, Әдекеңнің қаламынан 
туған қырықтан астам кітабын көргенде көңіл серпіліп, еңбек- 
қор адамның еншісіндегі ой толғамдарына еріксіз тэнті боласыз. 
Өйткені тэуелсіздікке қолы жеткен еліміздегі ғылым-білімді, ол 
оннан-мұннан жұлып алып, жамап-жасқаған көшірмешілік та- 
нытпайды, сондай-ақ көрінгенге еліктеу бағамызды ашпайды де
ген қағиданы өмірлік ереже етіп тұтынған Әдекеңнің тірлігінде 
де, еңбектерінде де терең сыр бар. Оны тесіле көп қарасаң ғана 
ұғасың. Сондықтан қазақ табиғатындағы тамаша қасиеттерді уа- 
қыт талабына үйлестіре өркендетуді берік тұтынған аға тағылы- 
мы кімді болса да бейтарап қалдырмайды. Еріксіз ойландырады 
да толғандырады, эркімді іздендіріп қняға ұмтылдырады.

Алысқа бармай-ақ, бүгінгі орта жэне жоғары оқу орында- 
рында пайдаланылып жүрген еңбектеріне назар аударсаңыз да 
көп дүниені аңғара аласыз. Әдекең жазған кітаптардың ішінде 
«Әдеп эліппесі», «Ұлттық тәрбие иірімдері», «Халык тағылы- 
мы», «Қазақ этнопедагогикасы», «Қазақ этнопедагогикасының 
методологиясы жэне мәдениеттану», «Қазақ этнопедагогикасын 
оқыту әдістемесі», «Этнопедагогикалық оқылымдар», т.б. атап 
айтуға болады.
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Бүгінгі өмір талабының келелі мэселелерін тек біліп қана 
кою емес, оны жүзеге асыру, меңгерудің тиімді жолын шешу 
оқу орындарында пэн ретінде оқытудан бастау алатын болса, 
осы істе үлес косып, тындырымды істер атқарып жүрген Әде- 
кеңнің өнегелі табыстары мол.

Ғасырлар бойы мендеген бодандық жэне кеңістік замандагы 
мейлінше идеологияландырылған саясат-жаңалыққа жаны құ- 
мар біздің халыкты тез бейімдеп, салты мен дэстүрінен, тағы- 
лымдық өнегесін сырттатып, рухани болмысы мен мінез-құлқы- 
нында копарылыс туғызып, керек десеңіз, кейде өзін-өзі 
жатсынатын, өгейлік өксікке барғаны да эркімге аян. Ал Әдекең 
болса, бастпандап кірген аурудың мысқалдап шығатындығын 
ескеріп, рухани болмыстың озығы мен тоғызын ажырата білуге 
үйретуде, қазақ этнопедагогикасының мэн-мазмүнына үңілу ар- 
кылы жастар тәрбиесін жаңа сатыға көтеруде жэне оның жорал- 
ғы-жолдарын белгілеп беруде аянбай еңбектеніп келеді. Тағы 
бір ерекшелігі, ол кісі тек ғылыми зерттеу аясымен ғана шек- 
теліп калган жоқ. Өнегенің бойға тез сіңіп, ойға даруы, нәсілі- 
нен ақын халқымыздың дәстүрлі өлең-жыры арқылы жетсе, 
өміршең де тиімді болатындығын үстаз-ғалым жаңа арнамен да- 
мытты. Дәлірек айтсак, оны өзінің ақындық талантымен жырлап 
беруі оның ешкімге ұқсамайтын дара сипатын бедерлендіре 
түскен. Мүның айқын айғағын республикамыздағы қазақ мек- 
тептерінде оқылып, қолданылып жатқан «Әдеп эліппесіндегі» 
деректерді бастауыш сынып оқушыларының өмірінен көргенде 
көңіл толады. Осы орайда 2000 жылдың 20 қазанында Алматыда 
өткен республикалық ғылыми-практикалық конференцияда 
«тұлғаның қалыптасуы эдеп эліппесінен басталатындығына» 
жүртшылық көзін жеткізіп, ұстаздық жолдағы азаматтарды риза 
еткен ғалым еңбегін атап өту орынды.

Бала психологиясын жетік білетін Әдекең ертеңгі елімізді 
өркендететін, оның көркеюіне үлес қосатын үрпақтың дені сау, 
көңілі шат болуын, білімді болуын, олардың таным деңгейінің 
өмірге үйлесімді жетілуін жаңаны көңілге конымды түрде, 
шебер жеткізеді. Автордың өзіне сөз берсек, ол былай дейді:

Талай іске шыныктым,
Табиғаттан сыр ұктым.
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Гүлден тэжі тағындым,
Мектебімді сағындым.

Ал сағыныштың мэні неде екенін бала жүрегіне дэл жеткі- 
зіп, шын азамат, ақылды, арлы болу үшін айтар ақылы:

Ықыласпен білуге,
Ынта керек білімге.
....Болам десең бақытты,
Бос өткізбе уақытты,
Әр минутты пайдалан.

Бұл жэй ғана сөз емес, бақыттың кілті еңбекте, абырой мен 
атақта іздене білуде, ризықтың сыры да, сәулетті өмірдің сәні де 
еңбекте екенін бейнелі түрде дэл мезгеп, баланың жаттап алуы- 
на лайықты да ұғынықты етіп беруде Әдекең алдына жан сал- 
майтын тапқыр ұстаз. Ақылшы ағаның ақындықпен айтары:

Қос білекті сыбандым,
Бақты күттім, суардым.
Бағым гүлдеп, жайнайды,
Онда бұлбұл сайрайды.

Еңбектің көзін тауып, атқарған іске ұкыпты болу -  рахатқа 
батыратын жол деген қағиданы ұстаз былай бейнелейді:

Паналайсың саясын,
Жемісіне тоясың!

Үйрету мен үйренудегі басты ереже-жаман әдет, теріс қы- 
лық, оғаш ойдан аулақ болуға баланы жас кезінен бастап баулап, 
сақтандырып санасына сіңіру. Егер ата-бабадан мирас болған 
тағылым бойға дұрыс дарыса, бала еш уақытта теріс жолға кет- 
пейді. Өмірде бэрі де бар дейді ұстаз:

Қарақшылық, төбелес,
Ұрлық, сұмдық дегенді,
Кісі ақысын жегенді,
Теледидардан көрсетті.
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Ал, балакай, көрдің, бірақ сен оған еліктеме, күлме, ол -  
өмір. Өмірде бэрі бар. Зиянды көрініс, жалғандықтан бойыңды 
аулақ ұста, эр нәрсеге сын көзбен қарай білуге дағдылан деген 
ой ұсынып, былай дейді:

Тексіз настан жирен,
Болмайсың сен ақылды.

Эрине, қай бала жаман болғысы келеді дейсіз, жақсы болу 
үшін ұстаздың суыртпақтап айтар өнегесіне желі болып тартыл- 
ған педагогикалық түсініктерді ол халықтық тәлім-тәрбие негі- 
зінде өрнектеген. ¥стаздық жолдағы ақылмен ағаның таңдана 
айтар тамаша ойы да, атқарған ісі де өте көп, сол үшін де шә- 
кірттері оны мақтан етеді.

Қазақ этнопедагогикасын ғылыми-педагогикалық тұрғыдан 
зерттеуде жэне даналық ойға суарылған халықтық тәлім-тәрбие 
өнегелерін ақындық өнерімен биік сатыға көтеруде ерен еңбегі 
бар дара тұлға -  Әдібай Табылдиевті бүгінгі ұрпақтың -  ақын, 
жазушы, педагог, ғалым деп танумен бірге элі де үлгілі еңбек, ке- 
лелі кеңес береріне сенімі мол, оның өнегелі өмірі -  соның айғағы.

Е.Б. Дайрабаев, доцент.

ҚАРЫ М ДЫ  ҒАЛЫ М

Әдібай Табылдының ақындық, жазушылық, өнерпаздық да- 
рындары өз алдында жеке-жеке сөз болатын тақырыптар. Мен 
¥лттық Тәрбие Қауымдастығы мен академик Төлеген Тэжібаев 
атындагы этнопедагогика жэне этнопсихология ғылымын оқы- 
ту, зерттеу Орталығына ғалым ретінде сіңірген еңбектері туралы 
ой-тұжырымдарымды баяндаймын.

1967 жылы этностық ғылымнын бір саласы эпостык шығар- 
маларды оқытудың эдістемесі туралы диссертация қорғап, педа
гогика ғылымдарының кандидаты деген атақ алған, ғылыми дә- 
режеге ие болған ғалым содан бері этнопедагогикалық үрдістер- 
ді тынбай зерттеп, 1989 жылы «Тәрбие өрнектері» деген эдеби-
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әдістемелік монографиясын жариялап, онда этностық шығарма- 
ларды сахналаудың, оларды оқу-тэрбие ісіне пайдаланудың 
әдістемесін ғылыми түрде айқындап берді.

Әдіскер ғалым 1992 жылы «Халык тағылымы» деген 
эдістемелік оқу құралында казак этнопедагогикасының үлкен 
бір саласы -  халық педагогикасының тәрбиелік мэнін ашып бер- 
ді, яғни, ұлттык эдебиеттің түрлерін, оларды тәрбие ісіне колда- 
ну жолдарын, казақ халқының салт-дэстүрлерінің тэрбиелік 
мэн-жайын талдап көресете білді. Ақын, жазушы ретінде инсце
нировка мен сценарийлерді, скетчтер мен қойылымдарды мек- 
теп сахнасына арнап, көркем жазып, көрнектілікті әсерлендіру 
әдістерін баяндады. (Мысалы, «Қобыланды батыр» инсцениров- 
касы, «Ана -  біздің күніміз» қойылымы, «¥лы үш би» сценкасы, 
т.б.).

Ғалымның 1995 жылы жарияланған «Тағылым» атты моно- 
графиялық еңбегін жалпы жұртшылық, окушылар мен окыту- 
шылар, студенттер мен ғалымдар жоғары бағалады. Өйткені елу 
жылдан астам ұстаздық еткен ғалым өзінің іс-тәжірибелерін жә- 
не «Әдеп әліппесі» атты оқу кұралын осы жинағында жарияла- 
ған болатын.

Соңғы жылдары ғалым қазақ этнопедагогикасы, ұлттық тәр- 
бие ғылымдарын бір жүйеге келтіріп, оның бағдарламалары мен 
оқу құралдарын жазып, баспадан шығарды. «Қазак этнопеда
гогикасы» пэнінің жоғары оқу орындарына арналған бағдарла- 
масында педагог-ғалым этнопедагогика ғылымының мазмүнын 
жүйелеп көрсетіп, оқыту әдістемесінің бағдарын баяндады.

«Қазақ этнопедагогикасы пәнін оқытудың әдістемесі» деген 
магистранттарға арналған оқу кұралында окыту әдістемесінің 
бағдарламасы мен оқытудың бағдарларын жүйелі түрде көрсетіп 
берді. Ал, «Қазақ этнопедагогикасының методологиясы мен 
этнопедагогика жэне мәдениеттану мэселелері» деген ғылыми 
еңбегінде эрі бағдарламалар жазып, эрі ғылыми анықтамалар 
беріп, қазақ этнопедагогика ғылымына өз үлесін қосты, әсіресе 
2001 ж. шыккан «Үлттық тэрбие» деген оку құралы -  қазакша 
жазылған, педагогика ғылымының жалпы педагогика ғылымымен 
сабақтастығын еңбек, сонымен бірге «Халықтың тәжірибесінен 
тыс педагогика да жок, педагог та жок» деп К.Д. Ушинский айт-
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кандай. этнопедагогика ғылымы жалпы педагогика ғылымының 
кайнар көзі екенін ғалым ғылыми талдаулар арқылы дәйектеп, 
дэлелдеп берді. Бұл ғалымның көп жылғы ой еңбегінің татымды 
жемісі болып табылады. Ғалымның еңбегі жаңа жанып келеді. 
Әлі де берері көп. Ылайым, қазақ ғылымына еңбек сіңіріп 
жүрген Әдекеңдей елін сүйген ер аман болып, егемен еліміздің 
еркіндеген гылымы толыса бергей!

Қ.Б. Жарьщбаев, профессор, 
Академик Төлеген Тәжібаев атындагы 
Этнопедагогика және этнопсихология 

Орталыгының директоры.
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3. Мен паровоз: өлеңдер. -  Алматы: Қазмемкөркемәдеббас,
1960. -  1961 .-20  бет.

4. Балуан: өлеңдер жинағы, -  Алматы: сурет кітапша -  
Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1961.-20  бет.

5. Жүгері ханым мен буршақ патша: сурет -  кітапша -  
Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1963. -  14 бет.

6. Ғажайып бақ: өлеңдер. -  Алматы: Жазушы, 1966. - 4 6  бет.
7. Құрылысшылар: сурет-кітап. -  Алматы: Жазушы. -  1968.

-  15 бет.
8. Атымтай. -  Алматы: Жазушы, 1970. -  77 бет.
9. Гул мен жеміс: өлеңдер. -  Алматы: Жазушы, 1972. -  39

бет.
10. Көңілді кештер: репертуарлық постановка, ертегі-пьеса- 

лар, инсценировкалар жинағы. -  Алматы: Мектеп, 1971. -  100 
бет.

11. Аялы алақан: өлеңдер, мысал, сықақтар жинағы. -  
Алматы: Жазушы, 1974. -  79 бет.

12. Көңілді балалар: өлеңдер. Алматы: Жалын, 1976. -  
Алматы: Жалын, 1976. -  119 бет.

13. Әрқашан күн сөнбесін. -  Алматы: Мектеп, 1977. -  112 
бет/ Қ. Ыдырысов, А. Меңжановамен бірге.

14. Қой бағу оңай ма?: эжуа-сықақ эңгімелер мен мысалдар.
-  Алматы: жазушы, 1978. -  159 бет.

15. Кенже бала: өлеңдер, жаңылтпаштар, ертегілер, жумбақ- 
тар. -  Алматы: Жалын, 1979. -  54 бет.

16. Үйіміз ортақ, жырымыз ортақ: өлеңдер, әңгімелер, ерте- 
гілер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар. -  Алматы: 
Жалын, 1980. -  240 бет.
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17. Ана жүрек: өлеңдер, сықактар. -  Алматы: Жазушы, 
1981.-87  бет.

18. Қуырмаш: тақпақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтар, мен 
мақал-мәтелдер. -  Алматы: жалын, 1983. -  35 бет.

19. Жеті жүз жұмбақ. -  Алматы: Жалын, 1985. -  126 бет.
20. Жырлайды жүрек: өлеңдер жинағы. -  Алматы: Жазушы,

1985. -  178 бет.
21. Алтын қала: өлеңдер, ертегілер. -  Алматы: Жалын,

1986. -  11 Ібет.
22. Тәрбие өрнектері. -  Алматы: Мектеп, 1989. -  114 бет.
23. Қызғалдақтар: өлеңдер, санамақтар, жұмбақтар, ертегі- 

лер. -  Алматы: Жалын, 1990. -  151 бет.
24. Халық тағылымы: жоғары оқу орындары студенттеріне, 

мұғалім-тәрбиешілерге арналған көмекші құрал. -  Алматы: 
Қазақ университеті, 1992. -  198 бет.

25. Әдеп жэне жантану: ұлттық тэлім-тэрбие. -  Алматы: 
Атамұра-Қазақстан, 1994. -  143 бет/ Қ. Жарықбаевпен бірге.

26. Тағылым: пед. Әңгімелер, интермедиялар, дүниетаным- 
дық қойылымдар, пьесалар. -  Алматы: Рауан, 1995. -  238 бет.

27. Алыптардың алыбы: балаларға арналған скетчтер мен 
ертегі-пьесалар. -  Алматы: Өнер, 1996. -  96 бет.

28. Әдеп әліппесі: 1-4 сыныптарға арналған оқу құралы. -  
Алматы: Рауан, 1997. -  149 бет.

29. «Қазақ этнопедагогикасы» пэнін оқытудаң эдістемелік 
бағдарламасы жэне бағдарлары. -  Алматы: Қазақ Университеті,
1999. -3 3  бет.

30. Қазак этнопедагогикасы: университет студ. бакалавр то- 
бына арналған оқу бағдарламасы. -  Алматы: Қазақ универси
тет!, 1999. -  28 бет.

31. Қазақ этнопедагогика жэне мәдениеттану мәселелері. -  
Алматы: Қазақ университеті, 2000. -  38 бет.

32. «Қайырлы таң, балалар!» -  Алматы: эл-Фараби баспасы,
2000. -  296 бет.

33. Қазақ этнопедагогикасы. -  Алматы: Санат, 2001. -  340 бет.
34. Үлттық тәрбие иірімдері. -  Алматы: Қазак университеті,

2001. -  91 бет.
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35. Қазақ этнопедагогикасы пэнін оқытудың әдістемесі. -  
Алматы: Қазақ университеті, 2002. -  104 бет.

36. Этнопедагогикалық қазақша-орысша сөздік. -  Алматы: 
Қазақ университеті, 2002. -  128 бет.

37. Қазақ этнопедагогикасындағы құқық тэрбиесі. -  Алматы: 
Қазақ университеті, 2003. -  122 бет.

38. Қазақ этнопедагогикасы жэне оқыту әдістемесі. -  
Алматы: Білім, 2004. -  350 бет.

39. Қазақ этнопедагогикасы: жоғары оқу орындарының сту- 
денттеріне арналған оқу бағдарламасы. -  Алматы: Қазақ универ
ситет!, 2004. -  36 бет.

40. Өнеге өрімдері; Рубаятгар. -  Алматы, білім, 2004. -  190 бет.
41. Қасиетті сөз. -  Алматы: Балалар әдебиеті, 2005. -  305 бет.
42. Таңғажайып ертегілер. -  Алматы: Балалар әдебиеті,

2005. -3 1 0  бет.
43. «Қайырлы күн, балалар!». -  Алматы: Балалар әдебиеті,

2006. -  315 бет.
44. Қуаныш. -  Алматы: Балалар әдебиеті, 2006. -  310 бет.
45. Үстаз тэлімі. -  Алматы: Білім, 2006. -  246 бет.
46. Этнопедагогикалық оқылымдар. Алматы: Білім, 2006. 

311 бет.
47. Қазақ этнопедагогкасын оқытудың әдістемесі. Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. -  236 бет.
48. Ұлттық тәрбие: Абай атындағы Қазақ Ұлттык Педагоги- 

калық Университет, 2010. -  332 бет.
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МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ БАСЫЛЫМДАРЫ

1958
1. Ақ бұзау: өлең // Пионер. -  1958. -  №10. -  9 бет.
2. Атжалман; Бөдене: өлеңдер // Пионер. -  1958. -  №1. -  22

бет.

1959
3. Дұрыс па? өлең // -  1959. -  №7. -  6 бет.
4. Екі тышқан, бір күшік: ертегі // -  1959. -  №3. -  22 бет.
5. «Сыршы»: өлең // -  1959. -  №6. -  12 бет.

1960
6. Жастарға жария: өлең // Лениншіл жас. -  1960. -  23 авг.
7. Ильичпен сырласу: өлең // Соц. Казақстан. -  1960. -  19 

апр.
8. Шағын мысалдар: өлең // Лениншіл жас. -  1960. -  6 

нояб.

1961
9. Әйел-ана, шын досың: өлең // Лениншіл жас. - 1 9 6 1 .- 8  

март.
10. Бірер ұсыныс // Қазақ әдебиеті. -  1961. -  21 апр.
11. Жыл-өмір: өлең // Жұлдыз. -  1961. -  № 1, -  3 бет.
12. Кел, достар, жырлайық!: өлең // Қазақ әдебиеті. -  1961. 

-  1 янв.
13. Қорғаушың көп: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1961.-24

авг.
14. Қылжақбайдың жүрегі: сықақ өлең // Мәдениет жэне 

тұрмыс. -  1961. -  №4. -  23 бет.
15. Мерекелі күз: өлең // Лениншіл жас. -  1961. -  22 июнь
16. О, достар: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1961.-22 июнь.

1962
17. Ана өмірі: өлең // Қазақстан әйелдері. -  1962. -  №5. -  4

бет.
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18. Жидебай жиналыста; Монтан киік: мысал // Лениншіл 
жас. -  1962. -  10 февраль.

19. Тапсырма: эңгіме // Қазақстан мұғалімі. -  1962. -  13 дек.
20. Үлы күйші туралы жыр // Соц. Қазақстан. -  1962. -  8 

февраль.

1963
21. «Жаңашылға»: өлең // Лениншіл жас. -  1963. -  8 февраль.
22. Негр досыма: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1963. -  28 

ноябрь

1964
23. Кітаптың өтініші; Күркетауық: сықақ өлеңдер // 

Мәдениет жэне тұрмыс. -  1964. №12. -  23 бет.
24. Таңғы эн: өлең // Қазақстан әйелдері. -  1964. №5. -  27

бет.
25. ¥шты...ұшты Ақпа құлақ: өлеңдер // Мәдениет жэне 

тұрмыс. -  1964. - №9. 22 бет.
26. Үш батыр: мысал өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1964. -  26 

ноябрь.
27. Әдебиет программасы туралы // Қазақстан

1965
28. Сия дақ: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1965. -  8 апрель.
29. Тірліксіз бен тілазар: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1965. -  

9 декабрь
30. Химия туралы хикая: өлең // Білім жэне еңбек. -  1965. -  

№4. -  2-3 бет.

1966
31. Аяз ата: өлең // Еңбек туы. -  1966. -  1 январь
32. Бақыт айы: өлең // Қазақстан мұгалімі. -  1966. -  1 май.
33. Балалар әдебиетін сөз етсек... // Қазақ әдебиеті. -  1966. 

№ 12 .-23  бет.
34. Достық: Өлең // Соц.Қазакстан. -  1966. -  25 июль.
35. Ермек пен шөлмек: өлең // Білім жэне еңбек. -  1966. -  

№12. -  23 бет.
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36. Жүз кітап: «Балдырған» журн. 100-номерінің жарыкка 
шығуы // Қазак әдебиеті. -  1966. -  14 октябрь.

37. Кербезбай керкиеді: сықақ өлең // Лениншіл жас. -  1966. 
-  19 январь.

38. Мұғалім және «менің кітабым» // Қазақстан. -  1966. -  20 
октябрь.

39. Өмір күйі: өлең// Соц. Қазақстан. -  1966. -2 3  январь.
40. Сужұкпас: Сыкак әңгіме // Соц. Қазакстан. -  1966. -  15 

январь.
41. Той думанда: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1966. -  13 

январь.

1967
42. Әдебист сабағындағы көрнекіліктің маңызы // Қазақстан 

мектебі. -  1967. -  №1. -  37-38 бет.
43. «Ер Тарғын» эпосын оқыту // Қазақстан мектебі. -  1967. 

-  №8. -  57-60 бет.
44. Перне: өлең // Лениншіл жас. -  1967 -  22 январь. -  

Кітапқа сын: Сәтібеков Ж. Таңсәрі: өлендер. -  Алматы: 
Жазушы, 1965. -  89 бет.

45. [Сын] // Лениншіл жас. -  Алматы: Жазушы, 1967. -  22 
январь. -  Кітапқа сын: Сәтібеков Ж. Таңсәрі: өлеңдер. -  
Алматы: Жазушы, 1965. -  89 бет.

46. Той маскарад: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1967. -  1 
январь.

47 Ұрының жаңылтпашы: сықақ өлең // Мәдениет және 
тұрмыс. -  1967. -  №2. -  24 бет.

48. Эпостық шығармалардың тәрбиелік мэні // Қазақстан 
мұғалімі. -  1967. -  7 сентябрь.

1968
49. «Арман- атаман» // Қазақ әдебиеті. -  1968. -  15 июнь.
50. Әдебиетті окыту туралы берер сөз // Қазақстан мұғалімі.

-  1968. -  26 сентябрь.
51. Бу мен бұршак: өлең // Білім жэне еңбек. -  1968. -  №11.

-  25 бет.
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52. Құлқын мен пара: сықақ өлең // Мэдениет жэне тұрмыс.
-  1968. - № 4 .-2 3  бет.

53. Ой түйіндері, Елім, Татулық; өлеңдер // Соц. Қазақстан.
-  1968. - 2 0  апрель.

54. Ойымызда жүргеннен: қазақ балалар әдебиетін дамыту 
жайында // Жұлдыз. -  1968. -  №9. -  143 бет.

1969
55. Айтыс: сықақ өлең // Соц. Қазақстан. -  1969. -  27 

сентябрь.
56. Күн шебер: ертегі // Білім жэне еңбек. -  1969. -  №11. -  

30-31 бет.
57. «Қобыланды батыр» жырын оқу // Қазақстан мектебі. -

1969 .-№ 10.-42-46  бет.
58. Мәселе қошқар жайында.... : сықақ әңгіме // Мәдениет

жэне тұрмыс. -  1969. -  4 январь
59. Шығарып салу: сықақ эңгіме // Мэдениет жэне тұрмыс. -  

1969. №12. -  Тысының 3-беті.

1970
60. «Аяқ» сықақ эңгіме // мэдениет жэне тұрмыс. -  1970. -  

№9. -  22 бет.
61. Жақсы нышан // Қазақ әдебиеті. -  1970. -  28 февраль. -  

Кітапқа сын: Бердіқұлов С. Егеулі найза: повесть. -  Алматы: 
Жазушы, 1969, -  120 бет.

62. Менің інім; Жайлау сәні: өлеңдер // Білім жэне еңбек. -
1970. -  №6. -  12 бет.

63. *Великий спор: пер. И.Имшенецкой // Подарок 
малышам: стихи для детей. -  Алма-Ата: Жазушы, 1970.

1971
64. Әже; Қыз серті; Ақ мамам: өлеңдер // Қазақстан 

әйелдері. -  1971. -  №5. 30 бет.
65. Ғалым, ұстаз: тіл білімнің докторы Қ. Сартбаевтың 

туғанына 60 жыл толуына // Қазақстан мұғалімі. -  1971. -  27 
май.
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66. «Жыл он екі айдың» жайы // Қазақ әдебиеті. -  1971. -  17 
декабрь.

67. Қазақ балалар поязиясы жэне тәрбие // Лениншіл жас. -
1971. -  22 май.

68. Сәбилер тәрбиесінде балалар поэзиясын пайдалану 
туралы // Қазақстан мектебі. -  1971. -  №7. -  19-21 бет.

69. [Сын] // Қазақ әдебиеті. -  1971. -  3 сент. -  Кітапқа сын: 
Турманжанов Ө. Бозша торғай. -  Алматы: Жазушы, 1970. -  174 
бет.

1972
70. Абырой // Қазақ совет Энциклопедеясы. -  1972. -  1 т. -  

36 бет.
71. Адалдык; Қойлы ауылда; Мен өмірдің батырымын: 

өлеңдер // Соц.Қазақстан. -  1972. -  1972. -  16 авг.
72. Азербайжан мемлекеттік университеті // Қазақ совет 

энциклопедиясы. -  1972. -  1 т. -  132 бет.
73. Айғақ // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1972. -  1 т. -  

162 бет.
74. Алейрон // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1972. -  1 т . -  

415 бет.
75. Ардагер // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1972. - 1 т . -  

451 бет.
76. Әліппемен коштасу: той-думанды, бір көріністі поста

новка // Бастауыш мектеп. -  1972. -  №2. -  31-34 бет.
77. «Балалар, аманбысың шырақтарым!» // Лениншіл жас. -  

1972 ,-7  апр.
78. Өнер Жаршысы // Соц. Қазақстан. -  1972. -  30 янв.
79. Сэби тілін дамытудағы поэзияның рөлі // Бастауыш 

мектеп. -  1972. -№ 11. -  14-16 бет.
80. Тәрбиенің бір құралы: балалар поэзиясы туралы // 

Мэдениет жэне турмыс. -  1972. -  №6. -  11-12 бет.

1973
81. Акын мұраты -  ізденіс // Жулдыз. -  1973. -  №12. 217-218

бет.
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82. Асыл әже: сықақ эңгіме // Мәдениет жэне тұрмыс. -  
197 3 .-№ 1 2 .-2 1  бет.

83. Ата-ана беделі туралы // Қазақстан мектебі. -  1973. -  
№ 11.-30-33 бет.

84. Әсемдік // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. -  2 т. -  
118 бет.

85. Балалар алаңы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. -  
2 т. -  118 бет.

86. Балалар бақшасы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973.- 2 т . - 118 бет.

87. Балалардың бейнелеу өнері // Қазақ Совет Энциклопе
диясы. -  1973. -  2 т. -  119 бет.

88. Балалардың ойындары // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. -  2 т. -  120 бет.

89. Балалардың спорты // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. -  2 т , -  121 бет.

90. Балалар темір жолы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. -  2 т . -  122 бет.

91. Балалар туризмі // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. 
-  2 т. -  122 бет.

92. Балалар яслиі // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. -  
2 т. -  122 бет.

93. Балалыққа алу // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. -  
2 т . -  122 бет.

94. «Баланы Жастан» // Бастауыш мектеп. -  1973. -  №3. -  
15-16 бет.

95. Баласағұни Жүсіп // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. - 2 т . -  125 бет.

96. Балғынбаев Ә. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. -  
2 т . -  128 бет.

97. Баспасөз бостандығы // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973.- 2 т . - 128 бет.

98. Бедерлі жазу // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. - 2  т. 
-2 2 9 .

99. Белорус университеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. - 2 т . -  229 бет.
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100. Біз мектепке барамыз // Бастауыш мектеп. -  1973. -  
№6. -  14-16 бет.

101. Бір жылдық педагогикалық класстар // Қазақ Совет 
Энциклопедиясы. -  1973. -  2 т. -  55 бет.

102. Бірыңғай талап // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1973. -  2 т. -  561 бет.

103. Гарвард университеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы.
-  1973. -  2 т , - 456 бет.

104. Габдуллин М. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973.
-  2 т. -  44 бет.

105. Дактилография // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. 
- 2 т . -  468 бет.

106. Дактилоскопия // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. 
- 2 т . -  468 бет.

107. Дизартерия // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. - 2  т.
-  468 бет.

108. Дилема // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1973. - 2  т . -  
576 бет.

109. Жаз; Күлкіңмен жайнап тур, балам; Гүл: өлеңдер // 
Лениншіл жас. -  1973. -  1 июнь

110. Жеміс теру; Кобелек; Жулдыз // Қазакстан әйелдері. -
1973. - № 8 . - 2 8  бет.

111. Жулдыз: өлең // Қазақстан әйелдері. -1 9 7 3 .-  №6. -  29 бет.

1974
112. Балаларға жыр керек // Жулдыз. -  №8. -  1974. -  200 

бет. -  Кітапқа сын: Турманжанов Ө. Жауқазын. -  Алматы: Жазу- 
шы. -  Алматы: Жазушы, 1973. -  207 бет.

113. Ересек балалар мектептері // Қазақстан Совет Энцикло
педиясы. -  1974. -  4 т. -  160 бет.

114. Жазу гигиенасы // Қазақстан Совет Энциклопедиясы. -
1974. -  4 т , - 216 бет.

115. Жалпыға бірдей білім беру // Қазакстан Совет Энци
клопедиясы. -  1974. -  4 т. -  242 бет.

116. Жалпыға бірдей еңбек мектебі // Қазақстан Совет 
Энциклопедиясы. -  1974. -  4 т. -  242 бет.
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117. Жалпыға бірдей міндетті оқу // Қазақстан Совет Энци- 
клопедиясы. -  1974. —4 т. -  242 бет.

118. Жаттығу әдісі // Қазақстан Совет Энциклопедиясы. -  
1974. -  4 т , - 342 бет.

119. Жоғары мектептерге // Қазақстан Совет Энциклопе
диясы. -  1974. -  4 т. -  461 бет.

120. Жыныс тәрбиесі // Қазақстан Совет Энциклопедиясы. -  
1974. -  4 т , - 550 бет.

121. Қайран ағам: өлең //Қазақ әдебиеті. -  1974. -  19 июль.
122. Өзіме де сол керек: эстон ақыны Мянт Хельеннің өле- 

ңінің аудармасы // Қазақстан эйелдері. -  1974. -  №7. -  30 бет.
123. Сауысқан: өлең // Мәдениет жэне тұрмыс. -  1974. -  

№11. -  18 бет.
124. Тыныштық: өлең // Бастауыш мектеп. -  1974. -  №6. -  

Тысының 2-бетінде.
125. Ыстық ниет; Күлімдеші; Шын махаббат жалынын 

суытпайды; Сыр; Бір мінезім: өлеңдер // Қазақ әдебиеті. -  1974. 
- 3 0  авг.

1975
126. Ана мейірі // Лениншіл жас -  1975. -  3 окт.
127. Бақбақ; Ол қандай аң?; Көл басында; Тиын: өлеңдер // 

Лениншіл жас. -  1975. -  9 янв.
128. Қабарда балқар әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопе

диясы. -  1975. -  6 т. -  138 бет.
129. Қазақ әдебиеті // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  1975. 

-  6 т. -  138 бет.
130. Қазақ балалар әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопе

диясы. -  1975 -  6 т. -  234-236 бет.
131. Қуыршық театры // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  

1975 -  6 т , -  15-16 бет.
132. Ливан әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1975 

- 7 т . -  269-270 бет.
133. Луначарский // Қазақ Совет Энциклопедиясы. — 1975. — 

7 т , -  333-334 бет.
134. Мали әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1975 

- 7 т . -  425-426 бет.
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135. Мамедкулизаде Д.Ж. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1975 -  7 т. -  437 бет.

136. Марокко эдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1975 -  7 т. -484-485 бет.

137. Марти Хосе // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1975 -  7 
т. -  492 бет.

138. Маршак С.Я. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1975 -  
7 т , -  497 бет.

139. Мексика әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1975- 6  т . -234-236 бет.

140. Мелодрамма // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1975 -  
7 т. -  591 бет.

141. Мерила // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  1975. -  7 т. 
617 бет.

142. «Только помни: сил не жалей...» // Детская литература. 
-  1975. - № 3 . -  С. 33-34.

1976
143. Айдостың тәбеті; Кенже бала: өлендер // Лениншіл 

жас. -  1976. -  1 сент.
144. Әрқашан күн сөнбесін // Бастауыш мектеп. -  1976. -  

№ 6 , -  12-13 бет.
145. Балалар поэзиясының тәрбиелік мәні // Бастауыш 

мектеп. -  1976. -№1 .  -  5-9 бет.
146. Бөлініп жейміз бәріміз: Кім мықты?; Тілазар; Серіктің 

жауабы: өлеңдер // Қазақстан әйелдері. -  1976. -  №1. -  24 бет.
147 Дала сыйы; Күн нүры: өлеңдер // Соц. Қазақстан. -

1976.-23 окт.
148. Жаңа жылым -  тамаша: өлең // Бастауыш мектеп. -

1976. -  №1. -  Тысының 2-бетінде.
149. Митерлинг М. // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  1976.

-  8 т. -  9 бет.
150. Насыри Кайум // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  1976.

-  8 т. -  281 бет.
151. Николич Д.Н. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976.

-  8 т. -  372 бет.
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152. Нүрымханова Ә. // Қазак Совет Энциклопедиясы. -
1976. -  8 т. -  418 бет.

153. Өтірік өлең // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. -  9 
т. -  79 бет.

154. Панегрик // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  1976. -  9 т. 
-121  бет.

155. Пародия // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. -  9 т.
-  149 бет.

156. Пасквиль // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. -  8 т.
-  164 бет.

157. Плавит // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. - 9  т . -  
239 бет.

158. Пролог // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. - 9  т .— 
361 бет.

159. Прометей // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. - 9  т.
-  361 бет.

160. «Регвида» // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. - 9  т.
-  483 бет.

161. Румын әдебиеті // Қазак Совет Энциклопедиясы. -  
1976. - 9 т , -  583 бет.

162. Сэбитова П. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1976. -  
9 т. -  601 бет.

163. «Балдырған» -  друг казахских детей // Детская литера
тура. -  1976. -№ 3 . -  С. 20-22.

164. Доброе пожелание; Дай совет; Кто услышит тайну 
твою; Жизнь; Цена: стихи // Кыргызстан маданияты. -  1976. -  8 
апр. На кырг.яз.

165. [Рецензия] // Детская литература. -  1976. -  №3. -  С. 51- 
52. -  Рец. на кн.: Турманжанов У. Мои дети: стихи. -  Алма-Ата: 
Жазушы, 1975.-278 бет.

1977
166. Ағаның міндеті: өлең // Лениншіл жас. -  1977. -  1 

июнь.
167. Алтын күз [атты күз мерзіміне арналған сауықтың 

сценарию] // Бастауыш мектеп. -  1977. -  №11. -  33-35 бет.
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168. Еріншектердің ертеңі...: өлең // Қазақстан әйелдері.
1977. -№11. -31  бет.

169. Сарказм // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977. -  10 
т. -  31-32 бет.

170. Сартбаев Қ. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977. -
10 т. -  34 бет.

171. Сатыбалдиев Ә. // Қазақ Совет Энциклопедиясы.
1977.- Ю т .  53 бет.

172. Скетч // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977. -  10 г.
185 бет.

173. Словакия әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1977 -  Ют. -  195 бет.

174. Сюжет // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977. -  Ю т. 
- 5 0 4  бет.

175. Тәтті қыс: өлең // Мэдениет жэне тұрмыс. -  1977. -  №3
-  17 бет.

176. Тоғысбаев Б. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977. -
11 т. -  78 бет.

177. Түрік әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  1977
-  10 т. -  214-215 бет.

178. Түрікмен әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -
1977. -  11 т. -  242-247 бет.

179. ¥зын құлақ; Дейді; Түлкі састы: өлеңдер // Жалын. -  
1977 . -№ 4 . -  113 бет.

180. Хакімжанов М. // Қазақ Совет Энциклопедиясы. -  
1977.- 11 т , - 562-563 бет.

1978
181. Бекболдың әсемі: сықақ эңгіме // Мэдениет жэне 

тұрмыс. -  1978. -  №4. -  22 бет.
182. Биіктер, жүйріктер; Көкпардан эсер; Мен ғой жаным; 

Алатау; Азамат: өлеңдер // Жұлдыз. -  1978. -  4 авг.
183. Далабезер: эңгіме // Қазақстан мұғалімі. -  1978. -  4 авг.
184. Жыр шоғыры // Қазақ эдебиеті. -  1978. -  27 окт.
185. Қасиетті сөз: // Бастауыш мектеп. -  1978. -  №4. -  12-14

бет.
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186. Құлқыныңа кұл болма: ертегі // Бастауыш мектеп.
1978. -  № 9 , -  12-14 бет.

187. [Сын] // Жұлдыз. -  №7 . -  194-198 бет. -  Кітапқана сыі 
Қазақ балалар поэзиясының антологиясы. -  Алматы: Жальп
1977. - 4 59  бет.

188. Швейцария әдебиеті // Қазақ Совет Энциклопедиясы.
1978. -  12 т , -  216-217 бет.

189. Швеция әдебиеті // Қазақ Совет энциклопедиясы.
1978.- 12 т . - 225  бет.

190. Шопашев Т. // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1978. 
1 2 т . -  268 бет.

191. Эпитет // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1978. -  12 т. 
453 бет.

192. Эстония әдебиеті // Қазақ Совет энциклопедиясы. 
1978,- 12 т. -473-474 бет.

193. Юморская // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1978. -  1 
т. -  509 бет.

194. Юмор // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1978. -  12 т. 
509 бет.

195. Яшен Кәміл // Қазақ Совет энциклопедиясы. -  1978. 
12 т. -  550 бет.

1979
196. Ай астындағы ақ отау; Сұлу сыры; Ақ шоқы: өлеңцер 

Лениншіл жас. -  1979. -  6 апр.
197. Айлар сөйлейді: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1979. 

28 дек.
198. Балалар әдебиеті -  эстетикалык тәрбие құралы 

Қазақстан мүғалімі. 1979. -  12 окт.
199. Берекесіз Бекен: өлең // Пионер. -  1979. -  №10. 

Тысының 3-беті.
200. Етек емсін, жең жесін: сықақ эңгіме // Соц. Қазақстаі 

-  1979. -  4 сент.
201. Қаражат қаптан шықпасын...: сықақ эңгіме // Соі 

Қазақстан. -  1979. -  1 февр.
202. Қу мінезден тапқаным: сықақ әңгіме // Мәдениет жә* 

тұрмыс. -  1979. -  №9. -  24-25 бет.
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203. Октябрь оттары // Бастауыш мектеп. -  1979. -  №11. -  
7-8 бет.

204. Туған күн // Бастауыш мектеп. -  1979. -  №7. -  10-12
бет.

1980
205. Арман; Жерұйык; Ақ көгершіндер; Аққуым, ұшып 

кетпеші: өлеңдер // Пионер. -  1980. -  №6. -  18 бет.
206. Балдырғандар бағбаны // Лениншіл жас. -  1980. -  18 

нояб.
207. Белгі: класс сағаты туралы // Бастауыш мектеп. 1980. 

-№ 3 .-1 2 -1 3  бет.
208. Ертегілер елінде // Қазақ әдебиеті. -  1980. -  1 авг.
209. Кремль жұлдызы; Қыс келді: өлеңдер // Қазақстан 

әйелдері. -  1980. -  №2. -  24-25 бет.
210. Кісілік: баллада // Қазақстан мұғалімі. -  1980. -  18 апр.
211. Қоркак: өлең // Лениншіл жас. -  1980. -  12 апр.
212. Қызықпен жүріп қысты алған...: өлең // Қазақ әдебиеті. 

-  1980. -  11 июль.
213. Майлы сөмке: әзіл-оспақ // Қазақстан әйелдері. -  1980. 

№3. -  31 бет.
214. Мырза шешей: эңгіме // Қазақстан мүғалімі. -  1980. -  5 

дек.

1981
215. Асан мен жалқау; Оқу деген немене?; Қайырлы таң, 

балалар!; Бір үзім нан: өлеңдер // Қазақстан мұғалімі. -  1981. -  
25 дек.

216. Ауылда; Үзынқұлақ; Ғалымбектің бөпесі: өлендер // 
Қазакстан әйелдері. -  1981. -  №6. -  17 бет.

217. Көк аспанға...: сықақ эңгіме // Мәдениет жэне тұрмыс.
-  1981 .-№ 3.-22-23  бет.

218. Мәселе кошқар жайында: эзіл-сықақ // Қазақ әдебиеті.
-  1981 .-4  сент.

219. Мен кіммін білесің бе?: скетч // Лениншіл жас. -  1981. 
- 1 7  июль.

220. Не жаман?: өлең // Лениншіл жас. -1 9 8 1 .-1 7  июль.
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221. Тазалық: скетч // Бастауыш мектеп. -  1981. -  №1. -  26- 
28 бет.

1982
222. Астроном; Бұрғы: өлеңцер // Лениншіл жас. -  1982. -  

15 окт.
223. Достарға; «Желігуді жеңці де байсалдылық...»; Жүрек 

туралы жыр; Дастархан жыры; Әлдилеген ананың жырын естіп: 
өлеңдер // Жұлдыз. -  1982. -  №6. -  136-138 бет.

224. Құрдастар эні: өлең // қазақстан эйелдері. -  1982. -  №6. 
-  17-бет.

225. Лашын; Сүңгі мұз; Бәйшешек; Бэсіре; Айнакөл; 
Алатау; Мылжың; Өзімшіл: өлеңдер // Лениншіл жас. -  1982. -  
10-апр.

226. Семьядығы эстетикалық тэрбие // Қазақстан мұғалімі. -
1982. - 2 4  сент.

227. Талапты балдырған; Тентек көбелек; Тігінші; Бұлақ; 
Қасық; Әңгелек: өлеңдер; мысалдар // Қазақстан әйелдері. -
1982 .-№ 2.-28 -29  бет.

228. Туған ауыл көктемі; Әулие бұлақ; Планетам менің; Бие 
бау; Абсент: өлеңдер // Мәдениет жэне тұрмыс. -  1982. -  №10. -  
8-9 бет.

229. Үлы достьщ // Бастауыш мектеп. -  1982. -  №10. -  8-9 
бет.

230. Почетно быть первоучителем // детская литература. -  
19 8 2 .-№ 7 .-С .  49-50.

231. Утренняя зарядка: стихи / пер. X. Мявд // Ныкогуде 
найне. -  Таллин. -  1982. -  №10. -  С. 19. На эст.яз.

1983
232. Баланы күлдіру қиын ба? // Лениншіл жас. -  1983. -  21 

окт. / Ү. Уайдинмен бірге.
233. Болсын жерде тыныштық: өлең // Соц. Қазақстан. -

1983. -  31 дек.
234. Достықтың дарқан тойында: өлең // Оңтүстік Казак- 

стан. -  1983. -  7 нояб.
235. Жаңа жыл жыры; Аяз ата; Ақша қар; Қар адам: өлеңдер 

// Қазақстан мұғалімі. -  1983 .-7  янв.
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236. Жүрбайдың жүрісі; Жайра мен түлкі: өлеңцер // Жетісу.
-  1983. -  3 дек.

237. Қар адам; Ақ боран: өлеңдер // Жетісу. -  1983. 15
февр.

238. Қуаныш скетч // Бастауыш мектеп. -  1983. -  №5. -  48
бет.

239. Октябрятқа қабылдау салтанаты // Бастауыш мектеп. -
1983. -№ 1 0 .-4 8  бет.

240. Туған өлкем: өлең // Еңбек туы. -  1983. -  29 янв.

1984
241. Балалар әдебиеті оқу-процесінде // Қазақстан мектебі. -

1984. -№ 8 .-4 4 -4 7  бет.
242. Көктем эні; Атасының баласы; Достар тілегі; Тыңбай; 

Жылылық пен ұлылық; «Өзім білем»: өлеңдер // Лениншіл жас.
-  1984. -  16 окт.

243. Мерейлі шақ: ақын Г.Сейілжанова 60 жаста // Жетісу. -
1984. -  16 окт.

244. Үшырдым аспаныма ақ құсымды: өлең // Еңбек туы -  
1984. -  1 май.

245. Ізгі жандар: өлең // Жетісу. -  1984. -  4 дек.
246. Ізденген жетер мұратқа // Лениншіл жас. -  1984. -  4

дек.

1985
247. Балажан ақын: өлең // Қазақ әдебиеті. -  1985. -  18 янв.
248. Кім боламын?: Бастауыш мектептердегі тақырыптық 

кешке арналған сценарий // Бастауыш мектеп. -  1985. -  №1. -  
46-47 бет.

249. Менікі; Бақыт деген немене?; Қуаттың «спорты»; Дос- 
тың міндеті; Досыбай нені ойлап жүр?; Отанға қорған боламыз: 
өлеңдер // Жетісу. -  1985. -  25 июль.

250. Өкпешіл бала: өлең // Қазақстан мұгалімі. -  1985. -  13 
сент.

251. Ұстазым менің: мұғалімдер күніне арналған ойын-са- 
уықтың сценарийі // Бастауыш мектеп. -  1985. -  №9. -  45-46 бет.
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1986
252. Адамзатқа үндеу; «Исатай-Махамбет»; Балапан мен 

балақан; Шахтер; Милиционер; Бәйшешек: өлеңдер // Лениншіл 
жас. -  1986. -  14 февр.

253. Алтын босаға; Жаңғырықтар; Жас диқан; Ананың 
портреті: өлендер // Жүлдыз. -  1986. -  №1. -  108-109 бет.

254. Әженің бала жүбатуы: өлең // Еңбек туы. -  1986. -  13 
сент.

255. Жан жүрегім -  Отаным; Айналайын, тыныштық; 
Шәкірттеріме: өлеңдер // Еңбек туы. -  1986. -  23 май.

256. Жастықпен кездесу; «Көз тартады көктемдегі өрім- 
дер...»; «Махаббат деген күштінің...»: өлеңдер // Қазақстан әйел- 
дері. -  1986. -  №9. -  9 бет.

257. Коммунистік партия; Ана тілім; Қазақ туралы жыр: 
өлеңдер // Еңбек туы. -  1986. -  29 апр.

258. «Қайырлы таң, балалар!»: өлең // Еңбек туы. -  1986. -  
31 май.

259. Өлеңім -  өмірбаяным; Айналайын, тыныштық; Жан- 
жүрегім -  Отаным; Жас жұбайларға: өлеңдер // Мэдениет жэне 
тұрмыс. -  1986. -№ 1 .-1 5  бет.

260. Семьядағы тәрбие // Бастауыш мектеп. -  1986. -  №3. -  
13-17 бет.

261. Табиғат жаршысы // Қазақ әдебиеті. -  1986. -  28 нояб.
262. Электр; Механизатор; Дельфин: өлеңдер // Білім жэне 

еңбек. -  1986. -  №1. -  23 бет.

1987
263. Жиырма сегіз батыр туралы баллада // Соц. Қазақстан. 

-  1987. -  9 май.
264. Қуаттың «Спорты»; Асанның ұсынысы; Сөз бен іс; 

Сыншы; Аяу: өлеңдер // Пионер. -  1987. -  №7. -  26 бет.

1988
265. Бұйрық: скетч // Қазақ әдебиеті. -  1988. -  8 июль.
266. Қызықты пәндер; Кезекші; Космонавт боламын; 

Алғашқы қоңырау; өлеңдер // Жетісу. -  1988. -  1 сент.
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267. Тілек: өлең // Соц.Қазақстан. -  1988. -  3 янв.
268. Ұстаз сөзі: өлең // Бастауыш мектеп. -  1988. -  №10. -  

Мұкабаның 2-беті.

1989
269. Аю; Арыстан; Сәйгүлік; Космос кемесі; Сарбаз; Са- 

намақтар: өлеңдер // Қазақстан әйелдері. -  1989. -№ 5 . -  16 бет.
270. Батыр козылар: балалар ойынының бірі // Бастауыш 

мектеп. -  1989. -  № 12. -  43-45 бет.
271. Жұмбактар // Қазақстан әйелдері. -  1989. -  № 10. -  16 бет.
272. Қараниет; Пайдакүнем; Дүбара; Өзденбектің жұбайы; 

Көшедегі махаббат; Қыңыр; «Азғырғанды дос деме»; «Ойқан- 
сойқан»; Кесір; Арын сатқан: мысқылдар // Лениншіл жас. -
1989. -  5 дек.

273. Өнегелі өмір // Қазакстан мұғалімі. -  1989. -  6 янв.

1990
274. Айтыс: өлең // Алматы ақшамы. -  1990. -  5 маусым.
275. Әдепсіздің әлегі; Зеріккен студент; Еселдің кеселі; 

Түзеу мен күзеу; Қаралау қасіреті; Өсу мен бөсу; Сөз бен іс; 
Құрғақ ақыл; Жүрбектің ісі; Космополит: мысқыл өлеңдер // 
Өркен. -  1990. -  13 қаңтар.

276. Бір үзім нан: өлең // Қазақстан мұғалімі. -  1990. -  4 
мамыр.

277. Жаңбырдан соң; Атбегі; Ана мен бала: өлең // Соц. 
Қазақстан. -  1990. -  1 маусым.

278. Мақтау: скетч // Лениншіл жас. -  1990. -  21 қыркүйек.
279. Ұрпағымыз ұлттык тәрбиеге зэру // Өркен. -  1990. -  9 

маусым.

1991
280. Халык педагогикасы жэне тәрбие // Бастауыш мектеп. -

1990. -№ 1 2 .-4 3 -4 6  бет.
281. Ақ бата: өлең // Жас алаш. -  1991. -  2 қазан.
282. Алма гүлі: өлең // Семья жэне балабақша. -  1991. -  №2. 

-  42 бет.
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283. Әліппенің әліппесі: скетч // Жетісу. -  1991. -  27 
қыркүйек.

284. Балалар сахнасы жэне тәрбие // Бастауыш мектеп. -
1991 .-№ 11.-24-27  бет.

285. Беташар: өлеңдер // Қазақстан әйелдері. -  1991. -№ 6. -  
22-23 бет.

286. Глобус -  жердің мүсіні; Көңілді шынығу; Күйші болам; 
Жауабы белгілі жұмбақ: өлеңдер // Қазақстан мүғалімі. -  1991. -  
31 мамыр.

287. Жыл деген не?: ертегі // Ақ желкен. -  1991. -  №1. -  13
бет.

288. Иманның іс тэртібі; Абақтың өнері: өлеңдер // 
Бастауыш мектеп. -  1991. -  №8. -  48 бет.

289. Мүліктер көтерілісі; Көшенің «ерлігі»; Иманның іс 
тэртібі; Мал атаулары: өлеңдер // Жетісу. -1 9 9 1 .-1 4  қараша.

1992
290. Әженің бала жұбатуы: эзіл өлең // Жас алаш. -  1992. -  

11 шілде.
291. Ер Түрардың елімен қоштасуы: өлең // Жұлдыз. -  1992. 

№11. -53-55 бет.
292. Жалқау Жапал; Мансапқордың мақтаны; Дүбара: сықақ 

өлеңдер // Халық кеңесі. -  1992. -  10 қазан.
293. Қожалақ: Шіңкілдек; Аңғал; Кімсің?; Сәкен; Тілазар; 

Күншіл: өлеңдер // Бастауыш мектеп. -  1992. -  №7-9. -  40-41 
бет.

294. Маскүнемдік пен гастрит; Настық-қастық; Қүстардың 
зары: сықақ өлеңдер // Денсаулық. -  1992. -  №1. -  30 бет.

295. Махаббатын «ішкен» жігіт; Жас ақынның жариясы; Да- 
рынсыз дақпырт; Арыстан мен ит; Тышқан күзетші; Шырмауық: 
мысал өлеңдер // Өркен. -  1992. -  13 маусым.

296. Мейманымыз -  атамыз; Нөсер; Бес міндет; Тарсылдақ 
Танбай: өлеңдер // Жетісу. -  1992. -  30 мамыр.

1993
297. Ана -  біздің күніміз; Ата, бізге келіңіз; Ойыншықтар; 

Көркем көмекші; Обал-ақ; Бақалардың күлкісі; Екі күшік, бір
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төбет: өлеңдер // Отбасы жэне балабақша. -  1993. -  №11-12. - 
20-21 бет.

298. Әдептілік сабақтары // Жас алаш. -  1993. -  13 сәуір.
299. Балажанды ақын // Алматы ақшамы. -  1993. -  3 мамыр.
300. Дәстүр мен әдеп // Жас алаш. -  1993. -  27 наурыз.
301. Есек пен кұнан; Үй мен іргетас; Ақыл мен күш; Түйе- 

нін түңілуі; Қайшының «ісі»: мысал өлендер // Қазақ әдебиеті. -  
1993. -  26 наурыз.

302. Жұмбак шешу; Жаңылтпаштар // Бастауыш мектеп. -
1993. -№ 9 . -Тысының 3-беті.

303. Мағжан -  педагог // Жас алаш. -  1993. -  12 тамыз.
304. Мал шақыру: өлең // Бастауыш мектеп. -  1993. -  №2. -  

Тысының 3-беті.
305. «Токал шал» іздеген жеңгей: скетч // Парасат. -  1993. -  

№3. -  19 бет.
306. Уәлидің уәдесі; Мақанның жұмысы; Кер сыншы; 

Ертайдың ертеңі; Қыңыр бастық; Мэңгүрт; «Көр»; Төбет пен 
күшік, Өгіз тірлік; Түлкі мен қаскыр: сықақ өлеңдер // Алматы 
акшамы. -  1993. -  23 сәуір.

307. Ізетті Ізетбек; Емші балдырған; Имандылық; Айнала- 
йын бөпемнен; Жанар мен Айгүл: өлеңдер // Жетісу. -  1993. -  23 
каңтар.

1994
308. Әдет пен әдеп: интермедия // Отбасы жэне балабақша. 

-  1 9 9 4 .-№ 3 .-4 3  бет.
309. Әдепке баулу бесіктен басталса... // Үлағат. -  1994. -  

№ 1.-129-131 бет.
310. Жалқаулық пен Жапал: ертегі // Алматы ақшамы. -

1994. -  25 қараша.
311. Көкбайрақ -  туымыз; Дақылдар эні; Үкі; Шегіртке; 

Кішкентай карындасым; Әпкетайым: өлендер // Бастауыш 
мектеп. -  1994. -  №9 -  12. -  46-47 бет.

312. Көкбайрақ туралы ертегі; Қасиетті жылдар: өлеңдер // 
Ак желкен. -  1994. -  №3. -  18 бет.

313. Көркем шығармалар мектеп сахнасында // Бастауыш 
мектеп. -  1994. -  №4. -  34-38 бет.
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314. «Күзгі самал қаққандай қоңырау үн» // Қазақстан 
әйелдері. -  1994. -  №9. -  24-25 бет.

315. Пәндер; Оқушы; Кезекші; Бағалар сөйлейді; Оқу деген 
немене?; Тақтанын талабы; Бектің «бесі»; Үзілісте:өлеңдер // 
Алматы ақшамы. -  1994. -  9 қыркүйек.

316. Төл шакыру: өлең // Бастауыш мектеп. -  1994. -  №7-8. 
-  34 бет.

317. Тілек: өлең // Жетісу. -  1994. -  27 қазан.
318. Үлттық тэрбие -  ұлағатты іс // Бастауыш мектеп. -  

1994.- № 1 . -  12-14 бет.
319. Үстаз -  Ана: өлең // Бастауыш мектеп. -  1994. -  №3. -  3

бет.

1995
320. Арадгерлер -  асылдар: өлең // Жетісу. -  1995. -  6 

мамыр.
321. Аяу; жалған сыншы; Өссе, кімді сыйлайды?; Кінэлі 

кім? Қожалык обыр; Азаттың оқуы; Бүлдіргіш; Бой түзеу мен ой 
түзеу; Тентек күшік; Қасқыр мен қоян: өлеңдер // Алматы 
ақшамы. -  1995. -  3 ақпан.

322. Батырлар ескерткіші; Үйрен жаксы әдептен: өлеңдер // 
Алматы ақшамы. -  1995. -  22 мамыр.

323. Бүлінбесім аспаным; Эке сыны; Төрт қүдірет: өлеңдер 
// Қазақстан мүғалімі. -  1995. -  23.

324. Қайырлы таң, балалар!; Немере сөзі; Балапан; Бөдене; 
Екі күшік, бір төбет; Шынығу: өлеңдер // Жетісу. -  1995. -  3 
қараша.

325. Құнайымның іс тэртібі; Алғашқы баға; Оңай оқу бола 
ма; Бүлдірген -  білгіш; Күлдіргеннің күнделігі; Акылбек пен 
Мақұлбек: өлеңдер // Алматы ақшамы. -  1995. -  1 қыркүйек.

326. Мағжан-жыр; Қазақтың батырлары; Ана мен аштық: 
өлеңдер // Жүлдыз. -  1995 ,-№ 7-8 .- 129-131 бет.

327. Мақал мен мәтел -  тәрбие кұралы // Отбасы жэне 
балабақша. -  1995. -  №9-10. -  32-33 бет.

328. Мысқылдар мен мысалдар // Қазак әдебиеті. -  1995. -  3 
қазан.
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329. Наурыз көже: өлең / Алматы акшамы. -  1995. -  21 
наурыз.

330. Өзіңе-өзің кызмет ет әдеппен: Халық педагогикасы 
асыл мұра // Бастауыш мектеп. -  1994. -№ 12. -  13-14 бет.

331. Таба нан; Төбет; Балапан; Әдепсіз бала; «Зырылдақ»; 
Кердің ойы: өлеңдер // Алматы акшамы. -  1995. -  11 желтоқсан.

332. Тағылымды тәсіл // Қазақстан мектебі. -  1995. -  №4. 
38-39 бет.

333. Талапай; Деденнің дерті: өлең // Алматы ақшамы. 
1993. -  13 наурыз.

334. Тіл ұстарту -  таным бастауы: балабақшада // отбасы 
жэне балабакша. -  1995. -  № 1 -2. -  8-10 бет.

335. Үксап бағам: өлең // Алматы акшамы. -  1195. -  7 
тамыз.

1996
336. Алаңгасар автобус; Темір айдаһар мен карлығаштар: 

өлең // Ак желкен. -  1996. -  №4. -  28-29 бет.
337. Ананың портреті; Отау тіккен қызыма; Махаббат 

жұлдызы; Ана мен дала: өлеңдер // Қазақстан әйелдері. -  1996. -  
№ 1 .-2 3  бет.

338. Армысың жаңа жылым!: өлең // Бастауыш мектеп. -
1 9 9 6 .-№ 1 .-4 5  бет.

339. Ата-ана да ұстаз // Бастауыш мектеп. -  1996. -  №9-10. -  
47-48 бет.

340. Аталы сөз, бата, өсиет, онеге // Бастауыш мектеп. -  
1996. -№ 3 .-4 5 -4 8  бет.

341. Ашык ауыздар; Көргенсіз баласы; Демікпе, Дембек; 
Жамкырма; Ғалым мен залым; Жылтай -  жаулык: өлеңдер // 
Қазак әдебиеті. -  1996. -  6 акпан.

342. Эдеп деген немене?; Токьшдақ; Балапан: өлендер // 
Алматы акшамы. -  1996. -  25 желтоксан.

343. Балалы уй -  базар // Денсаулык. -  1996. -  №6. Бет.
344. Ер Тұрардың елімен коштасуы: өлең // Ак жол. -  1996. 

-  6 каңтар.
345. Киелі бата: Баллада // Жетісу. -  1996. -  12 маусым.
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346. Қиғылық; Тіленшек; Жарияльшық; Диплом мен дүние; 
Қиғылық; Анар мен шылым; Келіннің кесірі; Зеріккен мен 
зердейі; Тексіз; Шордың соры: өлеңдер // Алматы ақшамы. -  
1996. -  8 қаңтар.

347. Құлкын мен ар; Кетамен дайын; Тентек теке; Қасқыр 
мен түлкі; Үкі мен сұңқар; Дарын мен күншілдік: мысал өлеңдер 
// Алматы ақшамы. -  1996. -  30 қыркүйек.

348. От басындағы сыйласым // Жетісу. -  1996. -  20 қараша.
349. Практикант-студенттердің кластан тыс жұмыстарын 

ұйымдастыруға басшылық етудің тәсілдері мен бағдарлары // 
Проблемы подготовки специалистов системе многоступенчатого 
университетского образования. -  Алматы, -  1996. -  77-78 бет.

350. Сауысқан; Жақсы эдет; Алтын қақпа; Алма гүлі; Торт 
құдірет: өлеңдер // Алматы ақшамы. -  1996. -  2 желтоқсан.

351. Сэлем, жаңа жыл!: өлең // Алматы ақшамы. -  1996. -  
№1. -  5 бет.

352. Теке мен темекі: өлең // Алматы ақшамы. -  1996. -  13 
қараша.

353. Тыныс белгілерінің айтысы (эдеби-монтаж): кластан 
тыс жұмыстар // Бастауыш мектеп. -  1996. -  №2. -  42-44 бет.

354. Тындайды жыр алыбын мэңгі ғалам: өлең // Ақ желкен. 
-  1996. - № 7 .- 5 4  бет.

355. Үлттық педагогиканың қайнар бұлағы // Отбасы және 
балабақша. -  1996. -№ 1 1 -1 2 .-  39-40 бет.

356. Үлттық тәрбиенің қайнар бұлағы: мектепке дейінгі 
педагогика // Отбасы жэне балабақша. -  1996. -  №7-8. -  46-49 
бет; -  9-10. -  46-49 бет.

357. Үстаз; Ана тілім; Наурыз; Мектепті бітірушіге бата; 
Отан; Дос керек; Ақыл мен ашу; Ездік пен ерлік; Ниет; Химия 
құдіреті: өлеңдер // Қазақстан мектебі. -  1996. -  1. -  77-78 бет.

358. «Халық -  менің шын атым!»: ақын Ж.Жабаевтың 
туғанына 150 жыл толуы қарсаңында // Ақиқат. -  1996. -  №5. -  
60-63 бет.

359. Халық педагогикасының тәрбиелік мэні // Отбасы жэне 
балабақша. -  1996. -№ 3-4. -  31-32 бет.

360. Эпостық шығармаларды мектеп сахнасына лайықтап 
корсету // Бастауыш мектеп. -  1996. -  №11-12. -  39-40 бет.
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361. Этнопедагогика -  ел тәрбиесінің негізі // Егемен 
Қазакстан. -  1996. -  19 қараша.

362. Этнопедагогика -  орта мектептегі әдеп дәрістерінің 
методологиялык казығы // Этнопсихология жэне этнопеда
гогика. -  Алматы, 1996. -  2 жинақ. -  120-122 бет.

1997
363. Айналайын күнімен: өлеңдер // Жетісу. -  1997. -  30 

мамыр.
364. Ac саламу алайкум, қызыр бабам: өлең // Алматы 

акшамы. -  1997. -  21 наурыз.
365. Әдеппен сөйлеп әдеттен // Жетісу. -  1997. -  17 қаңтар.
366. Ғасыр басындағы арпалыс // Жалын. -  1997. -  №5-6. -  

269-281 бет.
367. Дәстүрге адалдык // Бастауыш мектеп. -  1997. -  №12. -  

53-56 бет.
368. Зерделі; Санаттың сабағы; Қостай қомағай: өлеңдер // 

Алматы акшамы. -  1997. -  16 сәуір.
369. Құрғақ кеңес; Көркем қыздың бөлмесі; Селтек бала: 

өлеңдер // Алматы ақшамы. -  1997. -  29 желтоқсан.
370. Мал күту рәсімдері жэне эдеп // Бастауыш мектеп. -

1997 .-№ 7-8 .-62  бет.
371. Мектептің қазіргі жағдайы мен болашағы толғанды- 

рады // Алматы ақшамы. -  1997. -  27 қазан.
372. Міншіл-күншіл; Мүлгіген студент; Көрсе-қызар; Тыш- 

канның куанышы: сыкақ өлеңдер // Егемен Қазақстан. -  1997. -  
22 акпан.

373. Наурыз тойы: тәрбие сағатынан // Бастауыш мектеп. — 
1997.- № 3 , -  18-21 бет.

374. Өмір толқыны: өлең // Алматы ақшамы. -  1997. -  5 
караша.

375. Студент шәкіртіме; Қоқымның байлығы: өлендер // 
Қазакстан мүғалімі. -  1997. -  15 қаңтар.

376. Тұжырым түғырлы болсын // Егемен Қазақстан. -  1997. 
-  26 тамыз.

377. ¥лттык педагогиканың қайнар бұлағы // Отбасы жэне 
балабақша. -  1997. -  №1-3. -  44-47 бет.
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378. Халыктық тәрбиенің қайнар бұлағы: мектепке дейінгі пе
дагогика // Отбасы жэне балабақша. -  1997. -  №10-12. -  23-25 бет.

1998
379. Әдеп сабақтары: мектепке // Бастауыш мектеп. -  1998. 

- № 1 . -  54-56 бет.
380. Батыр -  елдің дүлдулі: өлендер // Алматы ақшамы. -

1998. -  16 ақпан.
381. Батырлар елі: өлең // Сарыарқа. -  1998. -  9 сәуір; Қазақ 

батырлары. -  1998. -  №1. -  16 бет.
382. Қазақ этнопедагогикасының негізін қалаушы // 

Бастауыш мектеп. -  1998. -  №10-11. -  7-10 бет.
383. Қуаныш; Аппақ бала; Мөлтек: әңгімелер // Отбасы 

жэне балабақша. -  1998. -  №1-2. -  11 бет.
384. Мансап пен мансақ: сықақ өлендер // Жас алаш. -  1998.

-  24 наурыз.
385. Мектеп оқушыларының әдептілік рәсімдері //бастауыш 

мектеп. -  1998. -  №6-7. -  59 бет.
386. Оқушыларға мемлекеттік мектеп ұйымы қажет // 

Алматы ақшамы. -  1998. -  2 ақпан.
387. Сағыныш; Менің бөпем: әңгімелер // Отбасы және 

балабақша -  1998. -  №5-6. -  8 бет.
388. Үй жиһаздау дәстүрлері жэне әдеп // Бастауыш мектеп.

-  1998. -№ 5 . -  59 бет.
389. Этнопедагогика -  ел мұрасы // Қазақстан жоғары 

мектебі. -  1998. -  №4. -  206-207 бет.

1999
390. Қазақ этнопедагогикасы -  ұлттық мәдениеттің негізі // 

Қазақстан мектебі. -  1999. -  №10. -  34-36 бет.
391. Қазақ этнопедагогикасын оқыту мәселесі // ҚазМУ ха- 

баршысы. Пед.ғылымдар сер. -  Алматы, 1999. -  №2. -  52-54 бет.

2000
392. Қазақ этнопедагогикасының методологиялық мәселе- 

лері // ҚазМУ хабаршысы. Пед.ғылымдар сер. -  2000. -  №1(4). -  
40-42 бет.
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393. Қазақ этнопедагогикасының ұлттық мәдениетпен са- 
бақтастыгы // Қазақстандагы психология жэне педагогика ғы- 
лымдарының өзекті проблемалары: респ. ғылыми-теориялық 
конф. материалдары, 2-3 маусым, 2000 ж. -  Алматы, 2000. -  1 т., 
УШ шығуы. -  235-239 бет.

394. Ұлы ана // Алматы ақшамы. -  2000. -  12 маусым.
395. Шымшыма шумақтар // Алматы ақшамы. -  2000. -  5 

маусым.

2001
396. Ассаламуалайкум, азамат // Қазақ батырлары. -  2001. -  

21 қаңтар.
397. Білімге жол, соқпақ, кілем көп // Қазақ батырлары. -

2001. -  15 ақпан.
398. «Қазақ этнопедагогикасы» пэнін студенттермен 

жүргізілетін тәрбие ісіне пайдаланудың әдістемесі // XXI ғасыр 
университеттері жэне әлемдік білім кеңістігі. Студент тәрбиесі: 
дәстүр жэне жаңғыру: эл-Фараби атындағы ҚазМУ оқытушы- 
профессорларының XXXI ғылыми-әдістемелік конф. 
материалдары. -Алматы, -  2001. -  106-109 бет.

399. Тұмарым -  Күлдіргеннің кітаптары: өлеңдер // Алматы 
ақшамы. -  2001. -  30 тамыз.

400. Тілашар дәстүрі // Бастауыш мектеп. -  2001. -  №6. -  61 
бет.

2002
401. Ақбөпе // Балдырған. -  2002. -  №2. -  3 бет.
402. Жанашыр // Балдырған. -  2002. -  №7. -  4 бет.
403. «XIX-XX ғасыр ағартушыларының ұлттық мәдениет 

және ұлттық тәрбие туралы ойлары: магистратураға арнайы 
курс // Ғылыми-педагогикалык білім (магистратура) берудің 
казіргі кезендегі өзекті мәселелері: халықаралық ғылыми- 
тәжірибелік конф. материалдары, 30-31 мамыр 2002 ж. -  
Алматы, -  2002. -  257-259 бет / М. Бұлақбаевамен бірге.

404. Мойындау // Балдырған. -  2002. -  №5. -  3 бет.
405. Салтан салак // Балдырған. -  2002. -  №12. -  3 бет.
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406. Ұстазым -  ғалымның ғалымы // Қазақ батырлары. -
2002. -  желтоқсан.

2003
407. Акындық қисыны киын-ды // Алматы ақшамы. -  2003.

-  14 тамыз.
408. Әженің куанышы // Балдырған. -  2003. -  №3. -  4 бет.
409. Болашақ алды өз керегін // Алматы ақшамы. -  2003. -  8 

сәуір.
410. Еңбек // Балдырған. -  2003. -  №4. -  3 бет.
411. Жақсы үшін жанады // Алматы ақшамы. -  2003 . -  16 казан.
412. Иманым -  дәстүрім, айбыным // Алматы ақшамы. -

2003. -  24 маусым.
413. Қалыңмал алған дұрыс па? // Қазақстан ZAMAN. -  

2003. -  7 қараша.
414. Күзетші // Балдырған. -  2003. -  №12. -  6 бет.
415. Күшті // Балдырған. -  2003. -  №6. -  3 бет.
416. Лонданнан келген сенцация // Азат. -  2003. -  24 бет 

қыркүйек.
417. Ой // Балдырған. -  2003. -  №9. -  12 бет.
418. Окырман, тәрбие -  эр үнім // Алматы ақшамы. -  2003. -  

4 желтоқсан.
419. Өнеге өрімдері // Қазақ батырлары. -  2003. -  наурыз.
420. Өнеге өрімдері // Қазақ әдебиеті. -  2003. -  5 қыркүйек.
421. Психология -  ұлт тәрбиесінің өзегі // Қазақ әдебиеті. -  

2003. -  21 наурыз.
422. Ұрпағымызды қалай корғайсың? // Қазақ әдебиеті. -

2003. -  5 наурыз.
423. Ұстасын мінезін, салтынды // Алматы ақшамы. -  2003.

-  4 наурыз.
424. Шымшыма шумактар // Ара. -  2003. -№ 1 1 .-1 7  бет.

2004
425. Ауылым, кетпейсің түсімнен // Алматы акшамы. -

2004. -  22 қаңтар.
426. Әуен сабағында // Балдырған. -  2004. -  №6. -  3 бет.
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427 Бак табам біріккен елімнен // Алматы ақшамы. -  2004. -  
25 мамыр.

428. Бөбегім -  өзексің жырыма // Алматы ақшамы. -  2004. -  
28 кыркүйек.

429. Жан -  таза, жансаулык -  айбыным // Алматы акшамы. 
-  2004. -  30 наурыз.

430. Қоркыттың кобызы // Ұлағат. -  2004. -  №3. -  1 -3 бет.
431. Наурыз той // Бала тәрбиесі. -  2004. -№ 1 . -  37-41 бет.
432. Пәрменім -  өткір тіл, жыр, энім // Алматы ақшамы. - 

2004. -  3 тамыз.
433. Шымшыма // Қазак әдебиеті. -  2004. -  5 қараша.
434. Шымшыма шумактар: өлеңдер // Қазақ әдебиеті. -  

2004. -  26 наурыз.
435. Шымшыма шумақтар: өлеңдер // Қазақ әдебиеті. -  

2004. -  30 сәуір.
436. Шым-шым шымшыма // Қазак әдебиеті. -  2004. -  16

шілде.

2005
437. Азаматтың ауылы; Құбылма // Әдебиет айдыны. -

2005. -  28 сәуір.
438. Ананы ардактау -  ер ісі // Алматы акшамы. -  2005. -  19 

сәуір.
439. Әдеп сабағында // Балдырған. -  2005. -  №6. -  26 бет.
440. Әл-Фарабидің домбырасы; Күлтегіннің өсиеті; Ел кө- 

семінің бір сәті: өлеқдер // Қазак эдебиеті. -  2005. -  30 желток- 
сан. -  11 бет.

441. Бөбек сөзі; Күлдіргеннің бүлдіргені // Қазақстан 
мұғалімі. -  2005. -  20 желтоқсан.

442. Есірді // Қазак әдебиеті. -  2005. -  24 маусым.
443. Жоғарғы оку орындарында студенттерге этнопедаго- 

гикалык білім беру мәселесі // Білім-Образование. -  2005. -  
№ 1(9).-24-27 бет.

444. Қорқақ болу -  өзіңнен: өлендер // Ара. -  2005. -  №8. -  
26 бет.

445. Қызғаныш // Балдырған. -  2005. -  №7. -  2 бет.
446. Өзім // Балдырған. -  2005. -  №10. -  4 бет.
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447. Өнеге өрімдері // Әдебиет айдыны. -  2005. -  8 желток- 
сан.

448. Өнер // Балдырған. -  2005. -  №2. -  7 бет.
449. Сұрақ; Батыр; Ерке: өлендер // Ара. -  2005. -  №6. -  15, 

26 бет.
450. Сыйлық // Балдырған. -  2005. -  №4. -  12 бет.
451. Тасыр жан, өзінді жүгенде // Қазақ әдебиеті. -  2005. -  

29 шілде.
452. Шоңайна // Қазақ әдебиеті. -  2005. -  5 маусым.
453. Шымшуыр // Қазақ әдебиеті. -  2005. 25 ақпан.

2006
454. Бағдаршам // ¥лан. -  2006. -  12 ақпан.
455. Наурыз той // ¥лан. -  2006. -  14 наурыз.
456. Өнеге өрімдері: өлеңдер // Егемен Қазақстан. -  2006. -  

12 қаңтар.
457. Рубаяттар // Отбасы жэне денсаулық. -  2006. -  №2. -  12 

бет.
458. Рубаяттар // Қазақстан мұғалімі. -  2006. -  12 каңтар.
459. Тышқанның ерлігі; Күлдірген мен Бүлдірген // ¥лан. -

2006. -  10 қаңтар.
460. Той-маскарад. Өлеңдер. «Балдырған» журналы. -  №1. 

2006 ж, -  16-17-18 6.
461. Эке мен ананы сыйлау. Макала. «Бала тәрбиесі» журн. 

-  №2, -  2006 ж. -  3 б.
462. Құқыктың тәрбиелік мэні. Мақала. «Бастауыш мектеп» 

журналы, -  №1, -  2006 ж. -  3 б.
463. Шешендік сөздердің қүқықтық мэні. Мақала. «Қазақ- 

стан мектебі» журналы, -  №1. -  2006 ж. -  3 б.
464. Тәрбиелеу -  мәдениеттілікке үйрету. Макала. «Игілік» 

журналы. №8, 2006 ж. 3 б.
465. «Биігі» -  күйігі... Сықақ өлеңдер. «Қазақ әдебиеті» 

газеті. №12. (3016). 2007. 23-29 наурыз. 16-6.
466. Сәлемдесе білеміз бе? Мақала. «Игілік» журналы №9, 

2006 ж. 3 б.
467. Кісілік рәсімдері. Макала. «Игілік» журналы, №11, 

2006 ж. 3 б.
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468. Отбасындағы сыйласым. Мақала. «Игілік» журналы, 
№12, 2006 ж. 3 6.

469. Өнеге өрімдері. Өлеңдер. «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
журналы. №2. 2006 ж. 3 б.

470. Той-маскарад. Өлеңдер. «Балдырған» журналы. №1. 
2006 ж. 3 б.

471. Сән. Әңгіме. «Балдырған» журналы. №10. 2006 ж. 3 б.
472. Атыңнан айналайын, тәуелсіздік. Өлең. «Қазақ 

эдебиеті» газеті, №41. 2006 ж. 1 б.
473. Әжем мен Әлен. Өлеңдер. «Айгөлек» журналы. №7.

2006 ж. 1-17 б.
474. Рубаяттар. «Қазақстан мұғалімі» газеті. 3.01.2006 ж. 4- 

б.
475-481. Әдібай Табылдының рубаяттары. «Парасат» жур

налы. №6-7-8-9-10-11-12. 2006 ж. 6 бет.
482. Көркем шығармаларды мектеп сахнасына қою. 

«Мектептегі мекемелер» журналы. №2. 2006 ж.. 8-9 б.
483. Көктем келді, алақай! «Мектептегі мерекелер» 

журналы. №2. 2006 ж. 10 6.
484. Рубаяттар. Бәйіттер. Өлеңдер. «Ақжелкен» журналы. 

№4. 2006 ж. 18 6.
485. Эке мен ананы сыйлау. Макала. «Бала тәрбиесі» 

журналы. №2. 2006 ж. 196.
486. Эдеп пен намыс. Әңгіме. «Бала тэрбиесі» журналы. №2. 

2006ж. 19 6.
487. Атыннан айналайын, тэуелсіздік Өлең. «Әдебиет 

айдыны» газеті. №41 (87) 2006 ж. 1 б.
488. Оқушылардың ұжымдық дәстүрлері. Өлең. «Бала 

тэрбиесі» журналы. №2. 2006 ж. 20-21 б.
489. Шешендік сөздердің құқықтык мәні. Мақала. «Тәрбие 

құралы» журналы. №1 (21), 2006 ж. 3-5 б.

2007
490. Дастаркан басында. Өлең. «Балдырған» журнал. №2.

2007 ж. 3 б.
491. Әбестік. Сықақтар. «Қазақ әдебиеті» газеті. №11. 2007 

ж. 16 б.
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492. Чудесный сад. Газета «Дружные рабята» №2. 6 стр. 
2007 г.

493. ¥лттық тәлім-тәрбиеге кең өріс. Мақала. «Мектептегі 
психология» журналы №5. 2007 ж. 7 б.

2008
494-506. Әдібай Табылдының рубаяттары. «Парасат» 

журналы. №1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 12 б.

2009
507. Балаға қандай ұстаз ұнайды? «Игілік» журнал. №1. 2009 

ж. 1-2 б.
508. Үлкейсең, үлгі, өссең, өнеге көрсет. «Игілік» журналы. 

№5. 2009 ж. 1-2 б.
509. Тәрбие тәжірибелерінің негізгі тірегі -  ұлттық тәрбие. 

«Игілік» журналы. №7. 2009 ж. 1-2 б.
510. Қазақтың ұлттық болмысы, немесе «Қазақ этнопеда- 

гогикасы» деген не? «Мэдениет» журналы. №8. 2009 ж. 4 б.
511. Ақыл-ой тәрбиесі. «Игілік» журналы. №8. 2009 ж. 1-2 б.
512. Ертегілердегі құқық мәселесінің белгілері жэне тэрбие. 

«Игілік» журналы. №9. 2009 ж. 1-2 б.
513. Инабатты ұстазға инабатты шэкірт болу құқығы 

«Игілік» журналы. №10. 2009 ж. 1-2 б.
514. Еңбек тәрбиесі. «Игілік» журналы. №11. 2009 ж. 1-2 б.
515. Халықтың баланы әдептілікке баулитын тәрбиелік 

құралы не? «Игілік» журналы. №12. 2009 ж. 1-2 б.
516. Ата өсиеті. «Игілік» журналы. №9-10-11-12 2009 ж. 3 б. 
517-529. Әдібай Табылдының рубаяттары. «Парасат» жур

налы: №1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 2009 ж. 12 б.

2010
530. Баланы жастан тэрбиелеу ісі нәтижелі болу үшін не 

істеу керек? «Игілік» журналы №1. 2010 ж. 1-2 6.
531. Бала мінезі қалай қалыптасады? «Игілік» журналы №2. 

2010 ж. 1-2 б.
532. ¥стаз беделі арту үшін не істеу керек? «Игілік» 

журналы №3. 2010 ж. 1-2 б.
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533. Ата-ананың беделі қандай болу керек? «Игілік» 
журналы №4. 2010 ж. 1-2 б.

534. Баланың тәрбиесі бесік жырынан басталады. «Игілік» 
журналы №7 2010 ж. 1-2 6.

535. Жанашыр. Күзетші. «Балдырған» журналы №9. 2010 ж. 
10-11 б.

536. Ертегіні сүймейтін бала бар ма? «Игілік» журналы №8. 
2010 ж. 1-2 б.

537. Түркі тілдерінің ішіндегі ең бай қай тіл болады? 
«Игілік» журналы №10. 2010 ж. 1-2 б.

538. Ұрпағымыз өмірсүйгіш болсын десек... «Игілік» 
журналы №11. 2010 ж. 1-2 б.

539. Білім ошағының бүгіні мен ертеңі толғандырады. 
«Игілік» журналы №12(62). 2010 ж. 2-3 б.

540. Қазақ этнопедагогикасының мәдени негіздері. 
«Мәдениет» журналы №2. 2010 ж. 2-5 б.

541. Ата өсиеті. «Игілік» журналы №1. 2010 ж. 2 б.
542. Тэн азығын күйттеп, жан азығын ұмыту -  қылмыс. 

«Алаш айнасы» газеті. №85(311) 26 мамыр 2010 ж.
543-555. Әдібай Табылдының рубаяттары. «Парасат» 

журналы №1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 2010 ж. 12 б.
556-567. Атаның өсиеті. «Игілік» журналы №1-2-3-4-5-6-7-8- 

9-10-11. 2010 ж. 11 б.
568. Академик Т.Т. Тәжібаевқа арнау. «Мектептегі 

психология» журналы №4. 2010 ж. 12 6.

2011
569. Қазақ туралы жыр. «Қазақ эдебиеті» газеті. №16 

(3232).22.04.2011 ж.
570. Айдын сәулесіне айна тосып, кітап оқыдым. «¥лан» 

газеті. №20.17.05. 2011ж.
571. Тэн азығын күйттеп, жан азығын үмыту -  қылмыс. 

«Қазақстан мүғалімі» газеті №3-4. 1-ақпан, 2011 ж.
572. Мысқылдар. «Ак жол» газеті, 29 наурыз 2011ж.
573. Наурыз -  тілек. «Қазақ әдебиеті» газеті. №11-12. 

18.03.2011 ж.
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574. Баланы ана кұрсағынан бастап тәрбиеленген дұрыс. 
«Алаш айнасы» газеті. №27.(479) 16.02.2011 ж.

575. Тіл -  құдірет. «Ана тілі» газеті. №16(1061) 21-27 сәуір 
2011 ж.

576. Балғындардың елінде. «Қазақстан мұғалімі» газеті №13- 
14.ч. 28-мамыр, 2011 ж. 10 б.

577. Рубаяттар. «Жұлдыз» журналы №4. 2011 ж. 20-24 б. 
578-587. Әдібай Табылдының рубаяттары. «Парасат»

журналы №1-2-3-4-5-6-7-8-9. 9 б.
588. ¥стаз. Рубаяттары. «Қазақстан мұғалімі» газеті №9-10. 

16-сәуір, 2011 ж. 11 б.
589. Әңгімелер. «¥лан» газеті №33. 16-тамыз, 2011-09-23
590. Рассказы. Газета «Дружные ребята» №35 (5717) 30 авг. 

2011 г.
591. «¥стаздар күні» «Қазақстан мұғалімі» газеті №21-22. 

30-қыркүйек, 2011 ж. 8 б.
592. Баланы ана құрсағынан бастап тэрбиелеген дұрыс. 

«Алаш айнасы» газеті. №27.(479) 16.02.2011ж.
593. Мысқылдар. «Жетісу» газеті. №119-120 (17532)

20.10.2011.
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