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 Ұлттық сананың,  дәстүрліктің дамуы, еліне, 

халқына деген ыстық махаббат, отаршылдыққа қарсы 

қозғалыс  –   ұлттық жаңарудың құдіретті күші. 

 

   Айталы Амангелді Әбдірахманұлы 10.09.1939 жылы Астрахань облысы,  

Володар ауданында  Болдырево селосында туған. 1957 жылы Астрахань 

облысындағы Володар педагогика училищесін бітіріп, бастауыш мектеп мұғалім 

болып жұмыс жасады. 

1959 – 1964 жылдар аралығында Атырау (Гурьев) педагогика институтында 

оқыды. 1964 – 1967 жылдар аралығында Қазақ  мемлекеттік университетінің 

аспирантурасын бітіріп, 1968 жылы  философия ғылымдарының кандидаты 

дәрежесіне диссертация қорғады.  

1968  жылдан  1999 жылдар аралығында Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе 

университетінде аға оқытушы, декан, философия және мәдениеттану кафедрасының 

менгерушісі, проректор қызметтерін атқарды. 1988 жылы Мәскеу қаласында 

философия ғылымдары докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 1988 

жылдан профессор. Философия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы 

әлеуметтану ғылымдарының академигі. 

1999 жылы  Қазақстан Республикасы  Парламент Мәжілісінің депутаты болып 

сайланды. 2004 жылы Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің депутаты 

болып екінші рет сайланды. 2007 жылдың қыркүйегінен Қазақ гуманитарлық заң  

университетінің профессоры.  «Құрмет  Белгісі» орденімен, ҚР Жоғарғы Кеңесінің 

Грамотасымен  марапатталған. «Ақтӛбе қаласының құрметті азаматы» /1999/, 2001 

жылы  «Парасат» орденімен марапатталған. 2009 жылы «Қазақстан ғылымының 

дамуына сіңірген еңбегі үшін» құрметті тӛсбелгісінің иегері. 2015 жылы президент 



жарлығымен жоғарғы мемлекеттік марапат ІІІ дәрежедегі «Барыс ордені» мен 

марапатталды. 2016 жылы «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл» мемлекеттік медалімен 

марапатталған. Қазақстан білім беру ісінің құрметті қызметкері. «Білім беру 

саласының үздігі».  

100-ден астам ғылыми-зерттеу еңбектері  бар. 

Ұлт мәселеріне арналған «Социализм и интернациональное воспитание масс» 

(1998), «Ұлттану» (2000), «Ұлт мұраты: депутат кӛзқарасы» (2003), «Байсалды ел 

байқаусыз қате жібермес» (2008) кітаптары мен 100 –ден астам ғылыми зерттеу 

мақалаларының авторы. 

 

 

*** 

 

Айталы  Амангельды Абдрахманулы родился 10.09.1939 г. в с. Болдырево 

Володарского района Астраханской области. В 1957 году окончил Володарское 

педагогическое училище. 

1959 - 1964 гг.учеба в Гурьевском  педагогическом институте. 

 В 1968г. окончил  Аспирантуру  КазГУ  им. Аль-Фараби. 

 В 1968-1999гг. – старший преподаватель Актюбинского университета им. К. 

Жубанова, декан, заведующий кафедрой философии и культурологии, проректор.  

 Доктор философских наук.  Профессор. Академик социальных наук 

Республики Казахстан. 

С 1999 г. – депутат Мажилиса Парламента РК. Имеет свыше 100 научно-

исследовательских  работ. Труды  «Социализм и интернациональное воспитание 

масс» (1998), «Ұлттану» (2000), «Ұлт мұраты: депутат кӛзқарасы» (2003), «Байсалды 

ел байқаусыз қате жібермес» (2008) посвящены к проблемам национализма. 

Награжден орденом «Знак Почета», Почетными грамотами Верховного Совета Каз 

ССР. «Почетный гражданин г. Актобе» (1999). 

 

 

 

 

 

 



Әдебиет/Литература: 

2000 

   Айталы А. Ұлттану. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2000. – 226 

бет.                 

Философия ғылымдарының докторы, профессор 

А.Айталының қаламынан туған бұл кітап – ұлттану теориясы 

бойынша қазақ   тілінде жазылған тұңғыш еңбек. Әрі монография, 

әрі оқу  құралы қызметін атқарып түрған зерттеуде ұлттық 

қасиеттер мен құндылықтар, ұлттық мемлекет, мәдениет, 

идеология, дін, тәрбие секілді ӛзекті мәселелер ұлттану теориясы       

негізінде, бүгінгі күн   тұрғысында сӛз болады. 

 

2003 

 

Айталы А. Ұлт мұраты: Депутат кӛзқарасы. – Астана: Елорда, 2003. 

– 272 бет. 

Философия ғылымдарының  докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасы Президент Мәжіілісінің депутаты Амангелді Айталы 

егемен еліміздің саяси ӛміріне белсене араласып, қоғамдық тыныс-

тіршіліктің ыстық-суығына түсіп келе жатқан қоғам қайраткері. 

Әлеуметтін мұңын мұңдап, жоғын жоқтасып, халық тапсырған 

аманаттардың жүзеге асырылуына ықпалын тигізіп жүрген ел 

азаматы. 

 

 

Оқырман назарына ұсынылып отырған кітап Қазақстан Республикасы 

Мәжілісіндегі заң жобалары тӛңірегінде ӛткір пікірталастар, айтыстардан туындаған 

ойлар. 1999 – 2003 ж.ж. аралығында депутаттық мінберлерде сӛйлеген сӛздері және 

бұқаралық ақпарат құралдарына жария етілген мақалалары мен сұхбаттары 

енгізілген. 

 

 

 

 

 

 



2006 

 

   Айталы А. Толеранттылық және демократия//Ақтӛбе 

мемлекеттік педагогикалық институтының Хабаршысы.- 2006.-№4. 

с.40-48. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 Айталы А. Байсалды ел байқаусыз қате жібермес. – Алматы: 

«Таймас» баспа үйі, 2008. – 328 бет. 

Кітапқа белгілі саясаткер, Қазақстан Республикасы 

Мәжілісінің екінші, үшінші шақырылымының депутаты, ел 

азаматы Амангелді Айталының әр жылдары бұқаралық ақпарат 

құралдарына берген сұхбаттары, мақалалары беріліп отыр. 

Оқырман бұл кітаптан ғалым, қайраткер, халық қалаулысы, ел 

ағасының әлеуметтік – ұлттық мәселелер, туған тілдін тағдыры 

және бүгінгі  таңдағы басқа да аса ӛзекті, шетін мәселелер жайлы                      

                      ой-пікірін, терен толғаныстарын, нақты ұсыныстарын оқып біле    

                      алады. Жалпы оқырман қауымға арналған. 

 

 

2009 

Айталы А. Қазақты намысы қамшыласын. Саяси 

публицистикалық мақалалар мен сұхбаттар. – Алматы: «Арыс» 

баспасы, 2009. – 248 бет. 

Философия гылымдарының докторы, профессор Амангелді 

Айталы ел ӛміріне белсенді араласып, ұлт, дін, басқа да әлеуметтік, 

саяси мәселелер туралы ӛз ой-пікірлерін ашық айтып, жазып 

жүрген қайраткер. Автор жаһандану тұсында туған ұлт тағдырына 

байланысты ӛткір мәселелерді жан – жақты саралайды. 



Қайраткер – қаламгердің сонғы үш жылда мерзімді баспасӛз бетінде жарияланған 

ӛзекті мақалалары мен сұхбаттары топтастырылған жинақ қалын оқырман қауымға 

арналған. 

 

2010 

 

Айталы А. Человеческий капитал как социологическая 

проблема//Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институтының 

Хабаршысы. – 2010. - №2. - с.21-26. 

 

 

2011 

 

Айталы А.Духовно-нравственное воспитание студенческой 

молодежи//Қазіргі заманғы жастарды тәрбиелеу: әлеуметтік 

ынтымақтастық: Халықаралық симпозиум материалдары. – Ақтӛбе 

мемлекеттік педагогикалық институты, 2011. – с.23-29. 

 

 

 

Айталы А. Историческое сознание как фактор стабильности 

казахстанского общества// Солтүстік Қазақстан ӛніріндегі 

тәуелсіздік үшін күрес тарихы: Халықаралық ғылыми – 

практикалық конференцияның материалдары. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2011. – с. 37 – 43. 

 

 

             Айталы А. Қазақстандағы ұлт саясатының            

ерекшеліктері//  Профессор М.Ғ.Арынның 75 жылдығына арналған 

«Қазіргі кезеңде  жастарға заманауи білім тәрбие берудің кӛкейкесті 

мәселелері»:  республикалық ғылыми-практикалық   



                               конференциясының  материалдары. – Ақтӛбе: Ақтӛбе мемлекеттік   

                               педагогикалық институты,  2011. – с.6-9. 

 

 

 

Айталы А. Тәуелсіздік және ұлт саясаты// Тәуелсіз мемлекет 

пен  азаматтық қоғам құрудағы Қазақстандық тәжірибе: тарих және 

тағылым халықаралық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары.  – Ақтӛбе, Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық 

институты, 2011. – с.13-17. 

 

 

 

 

 

Айталы А. Ұлттық саясат: кеше және бүгін//Ақиқат. – 2011. - №1. – 

с.19-23. 

 

 

 

 

 

Айталы А. Философия,әлеуметтану және дін мәселелері. Вопросы 

философии, социологии и религиоведения: Тәуелсіздік және ұлт 

мәселесі: тағылымдар мен таңдаулар (этносоциологиялық 

сараптама)//Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институтының 

Хабаршысы. - 2011. - №3.- б.47- 60. 

 

 

 



Айталы А. Философия,әлеуметтану және дін мәселелері. Вопросы 

философии, социологии и религиоведения: Тәуелсіздік және ұлт 

саясаты//Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институтының 

хабаршысы. – 2011.-№4.- с.48-52. 

 

 

 

 

 

2012 

Айталы А. Әлеуметтік ғылымдар мәселелері. Вопросы социальных 

наук// Ақтӛбе педагогикалық институтының Хабаршысы. – 2012. -

№3.-б.32-45. 

 

 

 

 

Айталы А. Еңбек: кеше, бүгін, ертен//Ақтӛбе мемлекеттік 

педагогикалық институтының Хабаршысы.- 2012. - №4. –б.44-55. 

 

 

 

 

 

Айталы А. Жумабек Ташенов феномені. Жумабек Ташенов 

тағылымы.// Ж.Ташеневтің азаматтық ерлігі және қазіргі кездегі 

патриоттық тәрбие: Жинақ. – Астана: «Тархан принт» ЖШС, 2012. 

– б.15-23. 



 

Айталы А. Қазақстандағы діни ахуал және оның аймақтық 

ерекшеліктері// Діни ахуалдың аймақтық ерекшеліктері атты 

аймақтық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 

Ақтӛбе: Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институты,  2012. – 

б.10-18. 

 

 

 

 

Айталы А. Профессор Сужиковтың ғылыми мұрасының бүгінде 

алатын орны бӛлек// Культура межнациональных отношений в 

современном казахстанском обществе: Материалы круглого 

стола, посвящ. 80-летию проф. М.М. Сужикова – Алматы: ИФПР 

КН МОН РК, 2012. – с.28-32. 

 

 

 

 

 

Айталы А. Ұлт дегеніміз ұлы ынтымақтастық// Ақиқат. – 2012. -

№9. – б.14-23. 

 

 

 

 

2013 

 

Айталы А. Алаш идеясы: кеше және бүгін// ХХІ – ғасырдағы 

Алаштың Ақ жолы. – Алматы: Экономика, 2013. – б. 151 – 157. 



 

Айталы А. Вопросы модернизации образования//Мысль. – 2013.-

№3.- с.2-5. 

 

 

 

 

 

Айталы А. Одақты күйреткен мәскеулік шовинистік партия және 

мемлекеттік аппарат пен ұлттардың еркіндікке ұмтылысы// 

Ақиқат. – 2013. -№8. – б.36-37. 

  

 

 

 

 

йталы А. Посткеңестік елдеріндегі еңбек проблемасы// 

Социальная модернизация стран постсоветского пространства: 

исторические тенденции и казахстанский опыт. Материалы 

международной научно- практической конференции 25-26 

апреля 2013г. 1-2т. – Актобе: Актюбинский государственный 

педагогический институт, 2013. – с.15-18. 

 

 

 

Айталы А. Ұлт пен дін-тәуелсіздік арқауы  (Мақалалар 
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бет. 



ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басы болашаққа арналған алуан түрлі 

болжамдарға толы. Солардың барлығы да екі маңызды үрдіске – мәдени-тілдік 

патриотизм мен діндердің жаңаруы қайта-қайта назар аударғызады. Кітапта осы 

жаһандық үрдістің Қазақстандағы кӛріністері талданады. 
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       Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Діншілдік, дінаралық келісім және рухани тәрбие» атты 
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курс – Алматы – 2017 – 190 бет 

Ұсынылып отырған еңбек дінтану, дін социологиясы мен 

педагогика пәндерінің оқытушылары мен магистранттарына , дін 

мәселелері қызығушылық танытатындарға арналған. 



                                                                                         

                            

Айталы А. Адами капитал деген не ?// Ақиқат – 2017- 

№5 – 27 бет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрметті оқырмандар! 
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