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Ұлттың рухани жан дүниесі туралы сӛз болғанда оған қуат 

беретін дінге кӛп мән беріледі. Дінінен айырылғандар ұлт 

құндылықтарынан да айырылып басқа ұлтқа сіңіседі. Ұлттық 

бостандығынан айырылған ұлттың демеушісі, қолдаушысы дін. 

 

                                                                                                 А.Айталы 
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АЛҒЫ СӚЗ 

Ұсынылып отырған кӛрсеткіш Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе 

ӛңірлік мемлекеттік университеті ғалымдарының биобиблиографиясы 

сериясының жалғасы.  

 Кӛрсеткіш белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, ұстаз-

ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор Амангелді 

Әбдірахманұлы Айталыға арналған.  

 Биобиблиографияға ғалымның ӛмірі мен қызметін 

сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері енгізілген. 

 Кӛрсеткіштегі мәлімет хронологиялық тәртіппен орналасқан, 

ал әр жыл кӛлемінде – алфавит бойынша берілген. 

 Биоблиографиялық кӛрсеткіш университет студенттеріне, 

магистранттарға, аспирантар мен оқытушыларға арналған. 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Указатель является продолжением серии биобиблиографии 

ученых Актюбинского регионального государственого университета 

имени К.Жубанова. 

Биобиблиография посвящена государственному и 

общественному деятелю, ученому-педагогу, доктору философских 

наук, профессору Амангельды Абдрахмановичу Айталы.   

В указатель включены материалы, характеризующие жизнь и 

деятельность  профессора А.А. Айталы и его публикации. 

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 

пределах каждого года – по алфавиту.  

Биобиблиографический указатель предназначен для 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей университета. 
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ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР  

АМАНГЕЛДІ ӘБДІРАХМАНҰЛЫ  АЙТАЛЫНЫҢ  

ӚМІРІ МЕН ҒЫЛЫМИ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Философия ғылымдарының докторы, профессор Айталы 

Амангелді Әбдірахманұлы 1939 жылы 10 қыркүйекте Астрахан 

облысы, Володар ауданы, Болдырево ауылында дүниеге келген.  

Белгілі ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, Ақтӛбе 

қаласының құрметті азаматы.  

 

Профессор А.Ә. Айталының еңбек жолы, білім беру және 

ғылыми саладағы қызметі:   

 

 1959-1964 жылдары Атырау мемлекеттік педагогикалық 

институты студенті. 

 1964-1967 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің аспиранты. 

 1968 жылы Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық институтында 

аға оқытушы.  

 1970-1989 жылдары осы институтта философия және ғылыми 

коммунизм кафедрасының меңгерушісі, факультет деканы.  

 1989-1995 жылдары Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық 

институтында ғылыми жұмыстар жӛніндегі проректоры.  

 1996-1999 жылдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

университетінің философия кафедрасының меңгерушісі.  

 1999-2007  жылдары ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты.  

 2007-2010 жылдары Астана қаласындағы Қазақ Гуманитарлық 

Заң  университетінің профессоры.  
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 2010 жылдан бастап Ақтӛбе мемлекеттік педагогикалық 

институтында ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі, 

«Әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының» профессоры.  

 2013 жылдан бастап Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінде, Әлеуметтік зерттеу 

орталығының жетекшісі, «Қазақстан халқы Ассамблеясы және 

Әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының профессоры. 

Профессор А.Ә. Айталы 100-ден аса ғылыми, ғылыми-

публицистикалық мақалалардың, 10-ға жуық монографияның авторы. 

Ғылыми зерттеу бағыты әлеуметтік философия, дінтану, саясаттану 

ғылымдарының ӛзекті мәселелеріне негізделген. Сонымен қатар 

профессор Амангелді Әбдірахманұлы Айталы Тәуелсіздік 

жылдарында Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университетінің қабырғасынан философ мамандарды даярлау үшін 

философия мамандығын және әлеуметтік философия мамандығы 

бойынша аспирантураның күндізгі және сыртқы бӛлімдерін ашуға 

атсалысты. Осы ЖОО-да философия кафедрасынан 10-ға жуық ғылым 

кандидаттары әзірленді.  

 

Ғылым және білім беру жолында Амангелді 

Әбдірахманұлының марапаттары:  

 

 1986 жылы КСРО-ның «Құрмет белгісі» ордені.  

 1996 жылы Философия ғылымының докторы (құрметті 

ғылыми атағы), профессор, ҚР Әлеуметтік ғылым 

академиясының академигі. 

 2001 жылы елбасының жарлығымен «Парасат» ордені.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
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 2009 жылы «Қазақстан ғылымының дамуына сіңірген еңбегі 

үшін» құрметті тӛсбелгісі иегері.  

 2015 жылы ҚР Президенті жарлығымен жоғарғы мемлекеттік 

марапат ІІІ дәрежедегі «Барыс ордені». 

 2016 жылы «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл» мемлекеттік 

медалі. 

 2019 жылы «Ақтӛбе қаласының 150 жылдық» мерейтойына 

арналған тӛсбелгісімен марапатталды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК,  ПРОФЕССОРА  

АМАНГЕЛЬДЫ АБДРАХМАНОВИЧА АЙТАЛЫ 

 

Доктор философских наук, профессор Айталы Амангельды 

Абдрахманович родился 10 сентября 1939 года в селе Болдырево 

Володарского района Астраханской области. 

Он является известным ученым, государственным и 

общественным деятелем, почетным  гражданином  города Актобе. 

Трудовая деятельность в образовательной и научной сфере 

профессора А.Айталы:   

 1959-1964 гг. – студент Атырауского государственного 

педагогического института.  

 1964-1967 гг. – аспирант Казахского национального 

университета им. С.М. Кирова. 

 1968 г. – получил ученую степень кандидата философских 

наук, затем доцента, доктора философских наук, профессора. 

 1968 г. - старший преподаватель Актюбинского государствен-

ного педагогического института. 

 1970-1989 гг. – заведующий кафедрой философии, декан 

факультета. 

 1989-1995 гг. – проректор по научной работе Актюбинского 

государственного педагогического института. 

 1996-1999 гг. – заведующий кафедрой философии 

Актюбинского государственного университета им. 

К.Жубанова. 

 1999- 2007 гг. – депутат Мажилиса Парламента РК. 

 2007-2010 гг. – профессор Казахского гуманитарно-

юридического университета г. Астаны. 
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 2010 г. – профессор Актюбинского государственного 

педагогического института, а также - руководитель научно-

исследовательского центра, профессор кафедры «Социально-

политических дисциплин». 

 С 2013 г. –  руководитель «Центра социальных исследований», 

профессор кафедры «Ассамблея народа Казахстана и 

социально-политических дисциплин" Актюбинского 

регионального государственного университета им. 

К.Жубанова. 

Профессор А. А. Айталы является автором более 100 научных, 

научно-публицистических статей, около 10 монографий.  Научные 

исследования направлены на  актуальные проблемы социальной 

философии, религиоведения и политологии. А также, в годы 

независимости профессор А.А. Айталы принял участие в открытии 

дневного и заочного отделения аспирантуры по специальностям 

философии и социальной философии. В этом ВУЗ-е с кафедры 

философии подготовлены около 10 кандидатов наук.  

Награды и звании: 

 1986 г. – орден «Знак Почета». 

 1996 г. – доктор философских наук, профессор и академик. 

 2001 г. – Указом  Главы государства орден «Парасат». 

 2009 г. – почетный нагрудный знак «За заслуги в развитии 

науки Казахстана». 

 2015 г. –орден «Барыс» III степени. 

 2016 г. –медаль «25 лет независимости Казахстана». 

 2019 г. – нагрудный знак «150-летию города Актобе». 
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ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ,  

ПРОФЕССОР А.Ә.АЙТАЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  

ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӚРСЕТКІШІ 
 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ ДОКТОРА 

ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА А.А.АЙТАЛЫ 

  

1967 

1.Айталиев А. К вопросу сформировании идеологии 

интернационализма в сознании людей в условиях 

некапиталистического развития ранее отсталых народов. // 

Общественные науки. Выпуск XI. – Алма-Ата, 1967. 

 

1970 

2.Айталиев А. Интелегенция и интернационализм. // Общественные 

науки. Сборник статей. Выпуск ІI. – Алма-Ата, 1970. 

 

1979 

3.Айталиев А. Социализм и интернациональное воспитание масс (Из 

опыта интернационального воспитания народов, миновавших 

капитализм). - Алма-Ата, 1979. 

 

1980 

4.Айталиев А. Интернациональное воспитание трудящихся в процессе 

решения национального вопроса в СССР. // Научный коммунизм. – 

Москва, 1980, №2 

5.Айталиев А. Роль интернационального воспитания в преодолении 

феодально-патриархальной идеологии (из истории идеологической 
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работы). // Известия АН Каз. ССР, серия общественных наук. – 1980, 

№3  

6.Айталиев А. Роль преподавателя в интернациональном воспитании 

студенческой молодежи. // Сборник Роль преподавателя в 

формировании активной жизненной позиции молодого специалиста. – 

Москва, 1980  

 

1982 

7.Айталиев А. Ленинские принципы борьбы с национализмом // 

Вестник высшей школы. – Москва, 1982, №5 

8.Айталиев А.Интернационалистическое сознание советского народа: 

сущность, закономерности формирования и развития. // Философские 

науки. – Москва, 1982, №5  

 

1985 

9.Айталиев А. Интернациональное воспитание и вопросы 

контрпропаганды. Методические рекомендации в помощь 

пропагандистам. // Некоторые вопросы идеологической борьбы и 

контрпропаганды. Сборник. – Актюбинск, 1985. 

10.В духе классовой бдительности. // Агитатор Казахстана. 1985, №11     

 

1987 

11.Айталиев А. Преодоление религиозно-националистических 

предрассудков как закономерность в формировании научно-

атеистического мировоззрения. // Формирование научного 

мировоззрения как комплексная научная проблема. Сборник. – Алма-

Ата, 1987. 
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12.Айталиев А. Пути преодоления рецидивов национализма в 

регионах, не прошедших капиталистической стадии развития. // 

Научный коммунизм. – Москва, 1987, №6.  

 

1988 

13.Айталиев А. Сущность и социальные проблемы преодоления 

национализма в современных условиях. // Философские науки. – 

Москва, 1988, №9 

 

1990 

14.Айталиев А. Совершенствование национальных и 

межнациональных отношений в современных условиях. - Алматы, 

1990  

 

1991 

15.Айталиев А. Интернациональное воспитание учащихся в условиях 

обновления социализма. – Алма-Ата, 1991. 

 

1995 

16.Айталы А. Патриотизм. Идеология. Какими они должны быть. // 

Мысль. – 1995, №7 

17.Айталы А. Ұлт мерейі. // Жұлдыз. – 1995, №11   
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1996 

18.Айталы А. Воспитание казахстанского патриотизма: теоретические 

проблемы. // Педагогический вестник. – Актюбинск, 1996, №1. 

19.Айталы А. Поворот к этнокультурным традициям. // Мысль. – 1996, 

№11 
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