
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігі 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті 

Қазақ филологиясы мен әлем тілдері факультеті 

 

 
 

«Ұлы Даланың  тілдік және рухани кеңістігі:  

өткені мен бүгіні»  
атты көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, 

ҚР ҰҒА-ның  корреспондент мүшесі, профессор Сейілбек 

Мұхамеджарұлы Исаевтың 80 жылдығына арналған  

халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
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29 наурыз 2018 жыл 
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Ш А Қ Ы Р У 

 

Құрметті_проф. Сайфулина Флера! 

 

Сізді  ҚР Ұлттық ҒА-ның корреспондент мүшесі,   

Жаратылыстану    ғылымдары академиясының, Жоғарғы 

мектеп Ғылым академиясының  академигі, филология 

ғылымдарының  докторы,  профессор  

Сейілбек Мұхамеджарұлы  Исаевтың 

  80 жылдығына орай   ұйымдастырылып    отырған    

«Ұлы Даланың  тілдік және рухани кеңістігі: өткені мен 

бүгіні» атты халықаралық ғылыми- теориялық конференцияға 

шақырамыз. 

Конференция 2018 жылдың 29  наурызында сағат  10.00-да  

ҚазМемҚызПУ-да  (Гоголь көшесі,  114)     өтеді.   

 

 

                           Ұйымдастырушы: 

Қазақ мемлекеттік қыздар     педагогикалық университетінің 

Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасы 

 

 

 

   

                   Конференция барысы: 

9.00-10.00. Қатысушыларды тіркеу. 

10.00-12.30. Пленарлық мәжіліс. 

13.00-14.00. Түскі ас.  

14.00 -17.00. Секциялық мәжілістер. 

17.00 -17.30.Қорытынды мәжіліс. 

 

 

 

Пленарлық мәжіліс 
Модератор:  

Г.Т.Алдамбергенова, университет ректоры, педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор. 

  

Кіріспе сөз. Г.Т.Алдамбергенова. 

         

          Баяндамалар: 

Ө.Айтбайұлы. С.М.Исаев - қайраткер, ғалым, ұстаз.      

 

Ә.Құдайбергенов. Зерделі ғалым, ұлағатты ұстаз. 

 

Б.Сағындықұлы. Түркі тілдеріндегі табыс септік жалғауларының  

формалары қалай пайда болған? 

 

Г.Қосымова.  Профессор С.Исаевтың оқу-әдістемелік бастамаларының 

бүгінгі жаңартылған білім мазмұнында жаңғыруы 

 

Марал Андасова. Анализ произведений древней японской литературы. 

(Жапония) 

 

Тургай Дүйен. Қазақстандағы тіл және әліпби мәселелері(Түркия) 

 

Ж.Сүлейменова. Халқының адал перзенті  

 

Ғалым сайтының тұсаукесері 

 

Ғалым шәкірттерінің баяндамасы: 

Ж.Сүлейменова. Р.Зәйкенова. Б.Момынова. Т.Ермекова. А.Сатбекова. 

А.Зейнуллина. Ы.Шақаман. Г.Құсманова. Г.Абдирасилова. 

Ж.Отарбекова, т.б.(ғылыми марафон түрінде) 

 

Қорытынды сөз. Нұржауар Исаева (ғалымның қызы) 

     



Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі ғалым 

Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаев Омбы облысы Называй 

ауданының Күреңайғыр ауылында 1938 жылы наурыздың 13-інде 

дүниеге келген. 1952 жылы  Сейілбек ауылдағы  жеті жылдық 

мектепті бітіріп,  Омбы қаласындағы орыс-қазақ педучилищесінің 

дайындық бөіліміне оқуға түседі. Орыс тілін мүлде білмейтін ауыл 

баласы бір жылдың ішінде орыс тілін еркін меңгеріп, педучилищені 

үздік бітіріп шығады.1957 жылы Сейілбек Мұхамеджарұлы  

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология 

факультетіне түседі.  Журналист болуды армандап келген жас 

жігіттің тілші ғалым болуына Ыбырайым Маманов, Кәкен Аханов 

секілді ұстаздарының ықпалы зор болды. 1960 жылы оның 

тырнақалды ғылыми мақаласы "Қазақстан мектебі" журналында 

басылып шығады.  3-5 курстарда Ашхабад, Душанбе қалаларында 

өткен Орта Азия мен Қазақстан университеттері   

конференцияларында жасаған ғылыми баяндамалары жоғары 

бағаланып, сол кездегі БЛКЖО ОК-нің, ССРО Жоғары және 

арнаулы орта білім министрліктерінің Құрмет грамоталарымен, 

дипломдарымен марапатталады. 

1962 жылы университетті үздік белгімен бітірген жастың 

ғылымға құштарлығы оны Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл 

білімі институтына жетелейді. С.М.Исаев 1962-1968 жылдар 

аралығында Қазіргі қазақ тілі теориясы бөлімінде ғылыми 

қызметкер болып жұмыс істейді. Бұл жылдар жас ғалымның 

өміріндегі елеулі кезендердің бірі болады. С.М.Исаевтың өзі сүйген 

ісін әрі қарай жалғастыруына, білімін толықтырып, өсуіне, 

шыңдалуына, қаламының төселіп, арналы ғылым жолына түсуіне 

қасиетті қара шаңырақ – ғылым ордасының тигізген ықпалы ерекше 

болды. Осы институтта жүріп ол түрлі ғылыми жинақтар 

қүрастыруға,   "Қысқаша этимологиялык сөздікті" түзуге, "Қазақ 

тілінің академиялық грамматикасы" секілді сүбелі ұжымдық еңбекті 

жазуға белсене араласады, 1966 ж. "1920-шы жылдардағы мерзімді 

баспасөз тілі" деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғайды. 

Диссертациясын сәтті қорғап, білімі мен іскерлігін танытып 

үлгерген С.М.Исаев Қазақ қыздар педагогика институтының қазақ 

тілі кафедрасына аға оқытушылық қызметке шақырылады. Аға 

оқытушы болып табалдырығын аттаған осы институт С.М.Исаевтың 

ғалым ретінде кемеліне келуіне, әділ басшы, абзал азамат, институт 

ректорына дейін өсуіне жол ашты. 

1975-1987 жылдар аралығында факультет деканы, 1980-1988 

жылдары кафедра меңгерушісі бола жүріп, ол қоғамдық жұмысты 

ұстаздық қызметпен қатар алып жүрді. Бұл кезеңде профессор 

С.М.Исаев көптеген талапты шәкірттерді ғылыми жұмыстарға 

баулып, факультеттегі оқу процесінің сапасын арттыруға, 

студенттердің ғылыми үйірмелерінің тұрақты жұмыс істеуіне көңіл 

бөліп, республика көлеміңде қазақ тілінен пәндік олимпиадалардың 

өткізілуіне тікелей мұрындық болды. 

1988-1989 жылдары С.М.Исаев Абай атындағы Қазақ 

мемлекеттік педагогика институтында қазақ тілі кафедрасының 

меңгерушісі қызметін атқарды.  

1989 жылдың наурыз айында С.М.Исаев Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогика институтының ректоры болып сайланды. 

Институттың профессор-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен үзбей айналысып, кандидаттар мен докторлар саны 

өсті. Институт Мәскеу, Санкт-Петербург, Киев, Ташкент секілді аса 

ірі ғылым мен мәдениет ордаларының жоғарғы оқу орындарымен 

қарым-қатынас жасап, тығыз ғылыми-шығармашылық байланыс 

орнатты. 

1991 жылы С.М.Исаевтың бастамасымен 6 мамандық 

бойынша аспирантура ашылды. Ғалымның бар қажыр-қайратын 

жұмсауы нәтижесінде үш мамандық бойынша  институтта ғылым 

кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтын 

мамаңдандырылған кеңес ашылды. С.М.Исаев бірнеше ғылым 

кандидаттарын дайындап, озіндік мектебін қалыптастырды. 

Сейілбек Мұхамеджарұлы – ұйымдастырушылық, 

педагоггік, қоғамдық қызметті ғылыммен шебер ұштастыра білген 

үлкен ғалым. Күнделікті қат-қабат әкімшілік жұмыстар мен қым-

қуыт қыруар тірліктің қайнаған ортасында жүрсе де, ол бойына 

біткен ізденгіштік, еңбекқорлық қасиеттерінің арқасында бір сәт те 

ғылымнан қол үзген емес. Оның қаламынан туған 200-ге тарта 



ғылыми, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-көпшілікке арналған 

еңбектері көтерген проблемаларының өткірлігімен, нақтылығымен, 

сонылығымен ерекшеленеді. Оның ішінде ғалымның көп 

айналысқан саласының бірі – қазақ тілінің тарихы мен қазақ әдеби 

тілі тарихы мәселелері. Ғылымдағы жолын жекелеген сөздер мен 

грамматикалық тұлғалардың шығу, қалыптасу, даму тарихын, 

олардың даму, өзгеру процестерін зерттеуден бастап, қайсыбір 

сөздердің этимологиясын ашып, "Қазақ тілінің қысқаша 

этимологиялық сөздігін" (1966) жасауға қатысқан С.М.Исаев бірте-

бірте әдеби тілдің күрделі мәселелеріне қарай ойысып, 1974 жылы 

"Қазақтың мерзімді баспасөз  тілінің қалыптасып, даму кезеңдері" 

деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Соның 

нәтижесінде әдеби тілдің сан алуан проблемаларына байланысты 

салиқалы ойларын танытатын көлемді зерттеу еңбектері, 

монографиялары жарық көрді. Атап айтқанда: "Қазақ әдеби тілінің 

совет дәуірінде дамуы" (1973), "Қазақ әдеби тілінің қалыптасып, 

даму кезеңдері" (1976), "Қазақтың мерзімді баспасөз тілінің дамуы" 

(1983), "Қазақ әдеби тілінің тарихы" (1989, 1996). 

С.М.Исаев – түрлі оқулықтар мен оқу құралдарының авторы. 

Ол орта мектептен бастап кешкі  мектептерге, жоғары оқу 

орындарына арнап оқулықтар жазды. К.Назарғалиевамен бірігіп 

жазған орта мектептің 6-7 сыныптарына арналған оқулықтары 

бәйгеде жүлделі орынды иеленіп, мектеп оқушылары осы оқулық 

бойынша білім алып келеді. 

Профессор С.М.Исаевтың орыс тілін жетік білуі оның орыс 

тілі мен қазақ тілін салғастыра, типологиялық зерттеулер жүргізуіне 

мүмкіндік берді. "Сопоставительная типология фонетической 

системы казахского и русского языков в таблицах", 

"Сопоставительная типология казахского и русского языков" деп 

аталатын еңбектері ғалымның бұл салада да қомақты зерттеулер 

қалдырғандығының айғағы болып табылады. Ғалым өзге 

авторлармен бірлесе отырып, этимологиялық, орысша-қазақша, 

қазақша-орысша сөздіктерді жарыққа шығарды. Сондай-ақ 

Х.Махмудов пен Ғ.Мұсабаевтың 1954 жылы жарық көрген қазақша-

орысша сөздігінің жаңа басылымының арнаулы редакторы және 

толықтырушы авторы болды. 

С.М.Исаев ҚР ҰҒА-ның А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты жанындағы түркі тілдері, қазақ тілі мамандықтары 

бойынша диссертация қорғайтын мамаңдандырылған кеңестің, ҚР 

Ұлттық ҒА-ның үйлестіру кеңесінің, "Қазақ тілі мен әдебиеті", 

"Қазақстан мектебі", "ҚР ҰҒА-ның Хабарлары" журналдарының 

ақылдастар алқасының, Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамы 

басқармасының мүшесі және ҚР Білім және мәдениет министрлігі 

жанындағы оқу-әдістемелік кеңестің қазақ тілі бойынша төрағасы, 

ҚР ЖАК-тың сараптау комиссиясының бірнеше мәрте мүшесі 

болды.  

Ректордың қауырт жұмыстарына қарамастан профессор 

С.Исаев ізбасар-шәкірт тәрбиелеп, ғылыми жетекшілік жасап, ақыл-

кеңес беруге уақыт тапты. Ғалым кеңесімен бір ғылым докторы, 

тоғыз ғылым кандидаты диссертация қорғады. 

Профессор С.М.Исаев іргелі зерттеулерге басшылық 

жасады. Ол ҚР ҰҒА-ның А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының 1997-1999 жылдарға арналған "Қазақ әдеби тілінің 

академиялық грамматикасының" "Морфология" тарауының 

жазылуына жетекшілік етті.  

Ғалым 1995 жылы ҚР ҰҒА-ның корреспондент мүшесі, 

Жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі,  1996 ж. 

Жоғарғы мектеп ғылым академиясының академигі болып сайланды. 

Ол өзінің еңбектерімен қазақ тіл білімінің, жалпы түркітану ілімінің 

дамуына зор үлес қосты, іргелі зерттеулердің жүргізілуіне ат 

салысты, жоғары білімді мамандар мен ғылыми кадрлар даярлауға 

көп еңбек сіңірді. Білім мен ғылым саласындағы ерекше еңбегі үшін 

С.М.Исаев «Үздік еңбегі үшін» медалімен, ҚР Білім министрлігінің 

Ы.Алтынсарин атындағы медалімен, Құрмет грамоталарымен 

марапатталды. 

Көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, аяулы ұстаз, білікті 

маман, абзал азамат, қадірлі дос, жолдас, аға, әріптес Сейілбек 

Мұхамеджарұлы Исаев 1999 жылдың 9 маусымында дүниеден өтті.               

 



Секциялар: 
 

Алдамбергенова 

Г.Т. 
Кіріспе сөз  

Қосымова  Г. 

 

Профессор  С.М. Исаевтың оқу-

әдістемелік бастамаларының бүгінгі  

жаңартылған білім мазмұнында 

жаңғыруы 

 

Сүлейменова Ж.Н. Халқының адал перзенті...  

Жұбаева О. Профессор С.Исаевтың қазақ тілінің 

ғылыми бейнесін қалыптастырудағы 

орны 

 

Шақаман Ы.Б. 
 

Ғалым С.М. Исаев және қазақ тіл 

ғылымы 

 

Тұрышев  А.Қ. С. Исаев  және грамматика мәселелері  

Тектіғұл Ж.О. 

 

С.Исаев тілдегі кейбір грамматикалық 

тұлғалардың тарихи қалыптасу, даму 

жолдары жайында                                                                                          

 

Ермекова Т.Н.   Профессор С.М. Исаев: білім беру 

жүйесіндегі инновациялық үдерістердің 

өміршеңдігі 

 

Отарбекова Ж.К. Профессор С.М. Исаевтың тілдік 

тұлғасы 

 

Исаева Н.С. Ғалым  ғұмырының жалғасы   

ТАРИХИ-МӘДЕНИ ДАМУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ТІЛ  (318 каб.) 

Сағындықұлы Б.  Ғалым зерттеулеріндегі тіл тарихы 

мәселелері 

 

Қанабекова М.Қ. 

 

Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы – ұлттық 

тіліміз бен мәдениетімізді танудың 

бағдары 

 

   

Исабекова Г. 

 

Көркем мәтіндегі авторлық таным және 

лингвостилистика 

(Қ.Жұмаділов шығармалары бойынша) 

Абдирасилова Г.Қ. 

Сұлтанова Б.М. 

Модаль сөздер және модальділік 

мағынаны  білдіру тәсілдері 

 

Колпенова А.К. Ұлттың рухани негізі: әдеби тіл және 

мәдениет 

 

Қалыбаева Қ.С.,  

Тымболова А.О. 

Түрік және қазақ тілі 

фразеологизмдерінің 

этнолингвистикалық ерекшеліктері 

 

Иманкулова  Ж. Фразеологизмдердің семантикалық 

топтары 

 

Шойбекова Ғ.Б.   

 

Иассауи Хикметтеріндегі есім сөздердің 

септелуі 

 

Беркутбаева М.З.,  

Садырбаева Б.А.  

Антропонимика саласының пайда 

болуы мен қалыптасуы 

 

Қайдарова Г.Қ. А.Байтұрсынұлы зерттеулеріндегі қазақ 

тілі дыбыстарының жасалым белгілері 

 

Аққожина Б.Қ. 

 

Жәндік атауларының фразеологиялық 

тіркестер құрамында берілуі 

 

Байтимбетова П.А. 

 

С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ 

кешу» романындағы  концептілер 

жүйесі 

 

Балабекова  Қ.Ш. 

 

Қазақ тіл білімінде құрмалас сөйлем 

синтаксисінің функционалдық бағытта 

зерттелуі 

 

Манап С.Т., 

Асанбаева 

С.А.  

Мемлекеттік тілде іс жүргізудің 

әлеуметтік-құқықтық маңызды 

 

 

 

 



 

ҚАЗІРГІ ТІЛДІК АХУАЛ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН МЕН 

ӘЛЕМДЕГІ ТІЛ САЯСАТЫ (319 каб.) 
 

Düğen T. 
(Нийде Халисдемир 

унтверситеті, 

Түркия) 

Kazakistan’da dil ve alfabe meselesi  

Баяндина С.Ж. Қазақстан Республикасындағы тілдік  

ахуал 

 

Серікбаева  А.Д. Виртуалды коммуникцияның зерттелу 

тарихына шолу 

 

Кажигалиева Г.А., 

Орынханова Г.А., 

Тажибаева Ш.А. 

Заимствованная лексика в сфере 

бизнеса 

 

 

Мырзаканова Г. Тіл және коммуникация  

Оразбаева А.С. Ағылшын тілінің грамматикасын 

оқытудың әдістері 

 

Джамамбетова А.У. 

 

Тіл үйретуде креативті ойлау қабілетін 

дамыту мәселелері 

 

 

 

ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ, ОРЫС, 

ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ (206 каб.) 

 

Андасова М. 

(Университет 

Вако, Япония) 

 

Анализ произведений древней японской 

литературы 

 

Сарбасов Б.С.

  

 

«Қамбар батыр» жырындағы  салт-

дәстүр көрінісі 

 

Сайфулина Ф.С.  

(Казанский 

федеральный 

университет, 

Татарстан) 

Взаимодействие культур: переводы 

татарской литературы на турецкий язык 

(на примере прозы Аяза Гилязова)  

 

Сарбасов Б.С. «Қамбар батыр» жырындағы  салт-

дәстүр көрінісі 

 

Нәдірғожа Г.Н.
 

 

Хикaялap мeн epтeгiлepдiң ciңicyiнeн 

пaйдa бoлғaн дeмoнoлoгиялық 

кeйiпкepлep 

 

Абдрасилова А.К.  

 

Книжная и разговорная фразеология 

русского языка в стихотворениях А.А. 

Усачёва 

 

Әділбекова Л. М., 

Көпесбаева М. Б.  

 

Әдебиет мәселесі:  афоризмдер 

турасында 

 (А. Сүлейменов, З. Қабдолов 

шығармалары негізінде) 

 

Әділбекова Л. М., 

Қарамырзаева Д.Н.  

Тәуелсіздік жылдарындағы бақ 

беттеріндегі Алматы бейнесінің 

көркемдік ерекшеліктері 

 

Панзабек Б.Т. Көркем мәтінді зерттеудің маңызы                                                                                                               
 

ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ 

КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ (конференцзал) 

 

Каримова Б.С. Концептуальные подходы  к разработке  

учебника в рамках  обновления 

содержания общего среднего 

образования         

 

Оразахынова Н.А.,  

Кенжебаева  Г.М. 

Ұлттық тұлға қалыптастырудағы 

«Сатылай кешенді оқыту» 

 



технологиясының рөлі 

Сатбекова А.А. Жобалау,  жобалау тіл білімі және 

жобалай оқыту технологиясы 

 

Ерхожина Ш.Л. Қазіргі оқытуды блум таксономиясы 

арқылы ұйымдастыру 

 

Рүстемова Ж.А., 

Әбдірасілова А.  

Алаш ағартушылары  және оқытудың   

жаңа технологиялары 

 

Тұрлыбек Г.Қ. 

 

Алғашқы оқу құралдары  және  қазіргі 

кездегі  оқытудағы жаңа бағыттар 

 

 Тұрғынов  Е. 

 

Бейімбет Майлин шығармаларындағы 

сауатсыздықты жою  және мектеп 

құрылысы 

 

Ардагер Н., 

 Рахметова Р.С. 

Алаш зиялыларының қазақ тіл 

әдістемесіне қосқан үлесі 

 

Булекбаева  Ш.А. Оқушылардың танымдық қабілеттерін 

дамыту 

 

Ерғожина А.Л. 

 

Балабақшада мнемокесте  арқылы 

балалардың сөздік қорын дамыту 

 

Құрманәлиева А. Когнитивтік технология: ұғымы мен мәні  

Сатбекова А.А. Сөйлесім әрекетін оқыту іс-тәжірибемнен  

Абитжанова Ж.А., 

Радакшаева З.Р. 

Оқытушының педагогикалық шеберлігі  

Амиржаева А.Т. 

 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану арқылы 

оқушылардың қызығушылығын арттыру 

 

Қарақов А.  

Абишев К.С. 

 

Балалардың қозғалыс функциясын 

қалыптастыру шарттары 

 

 

 

 

 

 

 

ӘЛЕМДІК РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР – 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ЫҚПАЛДАСТЫҚТЫҢ  НЕГІЗГІ КӨЗІ (216 каб.) 
 

Темиртон А.,  

Ержанова Ф.М., 

Акишева С.Н. 

  

Смыслообразующая роль кочевой 

ментальности   в культуре казахов 

 

 

ейнулина А. Ф.,    

Ибраева А.Т.  

Рухани жаңғыру кеңістігіндегі дәстүр 

мен жаңашылдық көркемдігі 

 

Туребекова У.Б. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында  білім беру ұйымдарында тәрбие 

жұмысын жүргізуде негіз болатын              

басты  ұстанымдар 

 

Оданова С.А. 

 

Түркі халықтарының рухани ортақ 

құндылықтарының тілдік ерекшеліктері 

 

Көшекова А.А.,  

Алтанова Р.З.  

Тіл мен мәдениеттің өзара байланысы                                                 

Ахметова Ж.Б. Национальная специфика концепта  

Нұрмұхаметова 

Қ.Т.  

Ұстаз ұлағаты  

Рүстемова Ж.А. 

Жакулова К.Т. 

Ақпараттық технология және оны  «қазақ 

тілі» пәнін  оқытуда қолдану 

 

Мажиева Н.А. Қазақ эпосындағы полигамиялық некенің 

көрінісі 
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