
 

 

Түркология ҒЗИ қызметкерлерінің  2017-2018 оқу жылында жарық көрген еңбектері 

 

Институтта дайындалып, баспадан жарық көргендер кітаптар (Монографиялар мен 

жинақтар, оқу құралдары): 

 

1. Қолжазба жинау және оны сақтаудың өзектілігі (Ұжымдық монография) 
Авторлар: Б.Әбжет, С.Боранбаев, Ж.Танауова, М.Шайхыстамова, М.Бақтыбаев. –

Түркістан, «Тұран» баспаханасы. 2017. 134 б. (ISBN 978-601-243-869-7) 

2. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экспедиция материалдары 

(Энциклопедиялық жинақ). –Түркістан, «Тұран» баспаханасы. 2017. 234 б. (ISBN 

978-601-243-857-4) 

3. Өмірбаев Е.Ж. Қазақ хандығы кезеңдеріндегі жазба ескерткіштердің лексика-

семантикалық және сөзжасамдық ерекшеліктері (ХV–ХVІІ ғғ.). Оқу құралы. 

Түркістан, «Тұран» баспаханасы. 2017 ж. (ISBN 978-601-243-887-1) 

4. Тұрсынбаева Н. Рухани Жаңғыру Жаңа Гуманитарлық Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық (35 б.т.) Karen ARMSTRONG, A History of God  from Abraham to the 

Present: the 4000-year Quest for God /Иудаизм, Христиандық пен Исламдағы 

4000 жылдық ізденіс: Құдайтану Баяны.  Ұлттық аударма бюросы, Астана 2018 

ж.  

5. Түркияда түркологияның тарихы және дамуы Дүниежүзі түркологиясы. 
Ұжымдық монография (М.Куталмыш, Ашимов Р. т.б.). 3 тілде. Астана, 2018 ж.  

 

 

ИНСТИТУТТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ СЕМИНАРЛАР 
 

№ Семинар тақырыбы Уақыты Өтетін 

жері 

Қатысуға 

тиісті 

бөлімдер, 

кафедралар 

Семинар өткізуге 

жауапты тұлға 

1 Чувашский язык перед 

опасностью 

исчезновения: проблемы 

сбережения, 

документирования, 

изучения и развития 

(этюды по 

лингвистической 

экологии) 
 

16.10.2017 - - д.ф.н., проф. 

Н.И.ЕГОРОВ 

(Чувашия) 

2 Алтай көнетүріктерінің 

тұрмыс-салтының 

сипаты 

15.11. 

2017 

 

- 

 

- 

Ф.ғ.д., профессор 

Тоқболат 

ЕҢСЕГЕНҰЛЫ 

(Қазақстан) 

 

 

3 Сохранение языковой и 

этнокультурной 

идентичности в эпоху 

глобализации 

13.12. 

2017 

 

- 

 

- 

Ф.ғ.к., доцент 

А.Н. БАЙТУОВА  

(Қазақстан) 

 

4 Зайырлылық – дін және 

мемлекет қатынасын 

реттеуші ұстаным. 

17.01.2018 - - Филос.ғ.д., 

профессор 

Д.КЕНЖЕТАЙ 



 

 

(Қазақстан) 

5 Mağcan Cumabayev ve 

Millî Romantizm 

14.02.2018 - - PhD доктор 

Е.ЖИЕНБАЕВ 

(Қазақстан) 

6 Тілдік мұра және ұлттық 

өркениеттің даму 

негіздері 

14.03.2018 - - PhD доктор, 

доцент 

Э.АДИЛЬБЕКОВА 

(Қазақстан) 

6 Түрік романы және 

қоғамдық әсерлері 

5.04.2018 - - доцент 

МУХАММЕД 

ХЮКЮМ 

(Түркия) 

8 Османлы түрікшесінің 

түрік тілі тарихындағы 

орны (тарихы, 

лексикологиясы, 

әдебиеті, жазушылары) 

23.04.2018 - - PhD доктор, 

доцент 

А.АВРУТИНА 

(Санкт-Петербург) 

9 Танзимат кезеңінен 

кейінгі түрік әдебиетіне 

әсер еткен әлеуметтік 

және саяси өзгерістер 

26.04.2018 - - Проф., доктор 

МЕХМЕТ ЖАН 

ДОҒАН  

(Түркия) 

 

 

Университет ректоры бекіткен (10.05.2017 ж.) «Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің Қазақстан Республикасының 

Президентінің «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» бағдарламалық 

мақаласы бойынша 2017-2018 оқу жылында Түркология ҒЗИ қызметкерлері 

жариялаған ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалалар 

 

№ Мақала атауы Басылым мерзімі авторы 

1. Ұлт ұстанымының 

ұйытқысы 

«Егемен 

Қазақстан» 

газеті 

3 тамыз 

2017 ж. 

Ж.Танауова  

2 Мақсатымыз – айқын, 

болашағымыз – жарқын   

«Ясауи» газеті 30 қыркүйек 

2017 ж. 

ф.ғ.к. Е.Өмірбаев 

3 Латын графикасына өту – 

ХХІ ғасырдың маңызды 

оқиғасы 

 

Түркология 

журналы, №5 

саны 

Қыркүйек-

қазан 

 2017 ж. 

Ж.Танауова 

4 Латын әліпбиі – өркениет 

жолы 

Түркология 

журналы, №5 

саны 

Қыркүйек-

қазан 

 2017 ж. 

PhD Е.Б.Жиенбаев 

Магистр 

Н.Тұрсынбаева 

5 Латын графикасына өтудің 

маңыздылығы: тарихи 

кезеңдер мен нәтижелер. 

Түркология 

журналы, №5 

саны 

Қыркүйек-

қазан 

 2017 ж. 

ф.ғ.к., доцент 

Б.Әбжет 

6 Латын әліпбиіне көшу – 

заман талабы 

 

Түркология 

журналы, №5 

саны 

Қыркүйек-

қазан 

 2017 ж. 

ф.ғ.к. Е.Өмірбаев 

7 Ұлттық сананың 

жаңғыруы: еркін ойлау, 

еркін дамудың 

маңыздылығы 

Түркістан газеті Қаңтар  

2017 ж. 

ф.ғ.к., доцент 

Б.Әбжет 



 

 

8 Сыр бойындағы 

құндылықтардың бірі -

Қорасан ата кесенесі  

 

«Рухани 

жаңғыру және 

байырғы 

түркілік 

руханият» атты 

түркі жазбалары 

күніне арналған 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

материалдары. 

191-195бб. 

Сәуір 

2018 

PhD Е.Б.Жиенбаев 

9 Тіл – ұлт руханияты Ясауи 

университетінің 

газеті 

№9(455)  

16 мамыр  

2018 ж. 

PhD Э.Адильбеова 

 

 

ИНСТИТУТТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН СИМПОЗИУМДАР МЕН 

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР 

 

1. «Жойылу қаупі бар түркі тілдері» тақырыбындағы VII Халықаралық 

Түркология конгресі  18-20 қазан 2017 жылы Түркістан қаласы Түркі әлемінің 

мәдени астанасы ретінде жариялануына орай әрі екі жылда бір рет өтетін дәстүрлі 

VII Халықаралық Түркология конгресі өтті. Конгресте жаһандану үдерісіндегі 

жойылу қаупі бар түркі тілдерінің келешегі талқыланды және академик 

Р.Бердібайдың 90 жылдығын атап өтті (Конференция материалдарының жинағы 

басылды. І-ІІ кітап. 210 бет, 180 бет). 

 


