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Көрменің мақсаты: Әл-Фарабидің педагогикалық мұрасының ірі зерттеушісі Ауданбек

Көбесовтің ғылыми мұрасы бойынша жарияланған зерттеулерін оқырмандарға

жеткізу және таныстыру.

Көрмеде әл-Фараби кітапханасының қорындағы әдебиеттер мен мақалалар 

ұсынылған.

Көрме 2 бөлімнен тұрады.

 Фарабитанушының еңбектері

 Ауданбек Көбесов туралы жарық көрген мақалалар

Фарабитанушының еңбектері.

А.Көбесов – бірқатар әл-Фарабидің еңбектерін зерттеуші. Оның әл-Фарабиден                  

аударған, сонымен қатар оны зерттеу барысында жазған еңбектері көп.Оның

«Математическое наследие аль - Фараби», «Әл-Фараби мен Абайды қатар

оқығанда» атты және басқа да еңбектері 1-бөлімде ұсынылды.

Ауданбек Көбесов туралы жарық көрген мақалалар.

2-бөлімде Ауданбек Көбесовтің «Зерде», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тарихы» 

атты журналдар мен газеттерде басылып шыққан мақалалары ұсынылды. Мақалалар 

«Тақыр жерге шөп өспейді», «Отырар - Фарабидің отаны», 

«Араб философиясы және Әл-Фараби» атты тақырыптарда. Сонымен қатар «Білім-

Образование»  атты журналында жарияланған А. Көбесов туралы мақалада

ұсынылды.

КӨБЕСОВ АУДАНБЕК КӨБЕСҰЛЫНЫҢ 90 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ҒАЛЫМ 

МЕН ХАЛЫҚ АРАСЫНДАҒЫ КӨПІР» АТТЫ ВИРТУАЛДЫ КІТАП КӨРМЕСІ



КӨБЕСОВ АУДАНБЕК КӨБЕСҰЛЫ

ҚазПИ-дің физика-математика 

факультетін математика мамандығы

бойынша үздік бітірген. Оқуын

аяқтаған соң Жамбыл облысы Талас 

ауданындағы мектептерде сабақ беріп, 

кейіннен мектеп директоры болған.

Көбесов Ауданбек 1932 жылы еліміздің оңтүстігінде орналасқан Жамбыл облысындағы Талас 

ауданының Ойық ауылында дүниеге келген. 

Орта мектепті Жамбыл қаласында 1948 жылы күміс медальға аяқтап, институттық білім 

жолын 1952 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтынан бастаған. ҚазПИ 

қазіргі Алматы қаласындағы  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.



А. КӨБЕСОВ «ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫ»

А. Көбесов «Әл-Фарабидің педагоги-калық

мұрасы»

деген тақырыпта докторлық диссер-тациясын

қорғап, көп жылдар бойы ұлы ғалым Әбу

Насыр әл-Фарабидің ғылыми мұрасын

зерттеді. А.Көбесов 1968 – 1977  жылдары

Қазақ КСР Ғылым Академиясында әл-Фараби 

мұрасын зерттеген топта аға ғылыми 

қызметкер болып жұмыс істеп, ғалым-

энциклопедист әл-Фарабидің шығармаларын

тәржімалауда, өңдеуде және зерттеуде үлкен 

еңбек атқарды.



ЕҢБЕКТІҢ БІРІ ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ «АДАМ ҮШІН 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ЕҢ ЕРЕКШЕЛІГІ - АДАМНЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫ, 

ӨЙТКЕНІ АДАМ АҚЫЛ-ОЙДЫҢ АРҚАСЫНДА АДАМҒА АЙНАЛДЫ» ДЕГЕН 

СӨЗІМЕН БАСТАЛАДЫ.

Аль-Фараби и развитие науки 

и культуры стран Востока : тезисы 

докладов / АН СССР, АН КазССР ; 

[редкол., отв. ред. А. Х. Касымжанов ; 

редкол.: А. К. Кубесов, Е. Д. Харенко]. -

Алма-Ата : Наука, 1975. - 111с.

Педагогическое наследие аль - Фараби : 

монография / А. К. Кубесов. - Алма-Ата : 

Мектеп, 1989. - 151с.

Кітапта алғаш рет

автордың көп жылдық

зерттеулерінің негізінде

Ұлы ойшылдың 

педагогикалық мұрасы

жалпыланды.



КӨБЕСОВ АУДАНБЕК КӨБЕСҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ

Әбу Насыр әл-Фараби : 

монография / А. Көбесов ; әл-

Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2004. - 174б.

Әл-Фараби мен Абайды қатар

оқығанда : зерттеу еңбек / А. 

Көбесов ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2006. - 54б.



А. Көбесов Әл-Фарабидің педагогикалық жүйесін былай мазмұндайды: «Әуелі Фараби

педагогика ғылымының пәні мен мақсаттары туралы, екінші, ғұламаның жалпы

педагогикалық идеялары, тәрбиенің мазмұны, түрлері мен әдістері туралы көзқарастары;

үшінші, Фараби еңбектеріндегі дидактика проблемалары; төртінші, Фарабидың

педагогикалық идеяларының оның математикалық және жаратылыстану ғылыми

еңбектерінде қолданылуы және жүзеге асырылуы; бесінші, Фарабидың педагогикалық

көзқарастарының кейінгі ғасырлардағы Шығыс, Батыс педагогикасына тигізген әсер-

ықпалы».

Математическое наследие аль - Фараби : 

монография / А. К. Кубесов. - Алма-Ата : 

Наука, 1974. - 246, [1] с.

Геометриялық салу есептері (Геометри

ялық фигуралардың жұмбақтары жайлы

рухани айлалы тәсілдер мен табиғи

сырлар кітабы) : оқу құралы / [қаз. ауд.: 

А. Көбесов және т. б.]. - Алматы : 

ҚазҰПУ, 2017. - 155б.



Оқу үшін

«МАҚАЛАНЫ ҚАЛАМ ӨЗІ ТІЛЕГЕНДЕ ЖАЗСА – СӨЗ КЕСТЕЛІ БОЛАДЫ»

Тақыр жерге шөп өспейді /            

А. Көбесов. - Текст : 

непосредственный // Зерде. - 2002. 

- № 9. - 20-21 б.

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/jer.jpg


Оқу үшін

Отырар - Фарабидің отаны / А. 

Көбесов. - Текст : 

непосредственный // Аңыз адам. -

2011. - № 17. - 49 .

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/otyrar-farabidyn-otany1.jpeg


Оқу үшін

Абай мен әл-Фараби 

еңбектеріндегі

тамырластық / А. Көбесов. -

Текст : непосредственный 

// Қазақ тілі мен әдебиеті. -

2004. - № 12. - 38-41 б.

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/tamyrlas.pdf


Оқу үшін

Араб философиясы және

әл-Фараби / А. Көбесов. -

Текст : непосредственный 

// Қазақ тарихы. - 1995. -

№ 1. - 17-20 б.

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/anyz.pdf


Ағартушы тұлғалар

Ауданбек Кубесов (1932-2008) 

/ Бидайбеков Е.Ы. - Текст : 

непосредственный // Білім-

Образование. - 2008. - №5. - С. 

67-69 б.

Оқу үшін

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/agartuwy-tulgalar.pdf


Әл-Фараби мұрасы және Көбесов

зерттеулері / Такир Балықбаев - Текст : 

непосредственный // Egemen Qazaqstan. 

- 2020. – 27 мамыр.

Оқу үшін

http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2022/01/mura.pdf
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