
   

 

 
 

Палтөре Ықтияр Молдатөреұлының 

жариялаған мақалаларының тізімі 
 

 

 

№ 

 

Мақаланың атауы 

 

Жариял

анған 

н/е 

баспада 

Баспаның немесе журналдың 

атауы (шыққан саны, жылы) 

Көлем

і 
(баспатаб

ақ н/е бет 

саны) 

Бірлесіп 

жазған 

авторларды

ң аты-

жөндері 

                                    2003 жыл 

1 Араб тіліндегі құрмалас сөйлемдер мақала Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Хабаршысы. Шығыстану сериясы,  №3 

(24) 2003 жыл. 67-71 беттер 

 

4 бет 

 

2 Араб тіліндегі бастауыш пен 

баяндауыш туралы қысқаша 

түсінік 

 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Хабаршысы. Шығыстану сериясы,  №4 

(25) 2003 жыл. 39-44 беттер 

5 бет  

2004-2006 жылдары 
- - - - - - 

                                    2007 жыл 

 

3 

Medeniyetler arası diyalogda Kur’an-

ı kerim prensipleri (Коранический 

принцип в диалоге  культур) 

Тезисі 

жарияла

нған 

38-ICANAS халықаралық конференция 

Туркия 10-15/09/2007ж. 519-бетте. 
1 бет  

 

4 

Құран Кәрімнің ғылым-білімге 

берген маңызы және оның Орта 

Азия ғұламаларының 

қалыптасуындағы рөлі 

 

мақала 

жарияла

нған 

Халықаралық ғылыми конференция. 

Алматы, Нұр-Мүбарак университеті. 

2007ж 167-172-беттерде. 

6 бет 

 

 

5 Мәдениеттер тоғысындағы Құран 

ұстанымы 

мақала 

жарияла

нған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Хабаршысы. Шығыстану сериясы, №2 

(39) 2007 жыл. 62-67 беттер 

5 бет  

                                    2008 жыл 

- - - - - - 

                                    2009 жыл 

 

6 
للعامل القازاقي ( النصائح)قضية اإلنسان يف كتاب األقوال 

 آابي بن قنانباي وعالقته ابلقرآن
Абай қара сөздеріндегі адам мәселесі 

және оның Құран аяттарымен 

ұштастығы 

Тезисі 

жарияла

нған 

Шетелдік басылым: араб тілінде 

Халықаралық ғылыми 

конференция. ЕАР. Каир қаласы 

2009ж. 10-11 беттерде. 

 

2 бет 

 

                                    2010 жыл 

 

7 

 

Мифтердегі адам болмысының 

сипаты 

 

мақала 

жарияла

нған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Хабаршы.Философия сериясы, 

Мәдениеттану сериясы, Саясаттану 

сериясы. 2010. №1 (34) 137-140-

беттерде. 

 

4 бет 

 

 

8 

Абайдың өзін-өзі танымақтық идеясы 

және Құрандағы нәпсі категориясы 

мақала 

жарияла

нған 

АҚИҚАТ ұлттық қоғамдық-саяси 

журнал №11, 2010 жыл. 72-77 беттерде. 
 

6 бет 

 

 

9 

Абайдың отыз сегізінші қара 

сөзіндегі құран мәтіндерінің 

беріліуі мен мағынасы 

мақала 

жарияла

нған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №4 (53) 2010 

жыл. 72-76 беттер 

  

 

5 бет 

 

 

10 

Абайдың ел басқару қызметіндегі 

әділдік тұлғасы 

мақала 

жарияла

нған 

АЛАШ тарихи-этнологиялық ғылыми 

журналы  № 6 (33) 2010 жыл. 93-99 

беттерде 

  

 

7 бет 

 

 

11 

Абай және араб тілі  

 

мақала 

жарияла

нған 

Нұр-Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті 

Университеті, «Ислам-тану және араб 

филологиясы мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. 224-234 

беттерде, 2010 жыл. 

 

11 

бет 

 



   

 

 
 

                                    2011 жыл 

 

12 
بن قواننباي( إبراهيم)آابي   

 موجز لسريته ذاتية ومؤلفاته وعالقته ابللغة العربية
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы: 

қысқаша өмірбаяны, еңбектері мен 

араб тілімен байланысы 

 

мақала 

жариялан

ған 

Шетелдік басылым: араб тілінде Каир 

қаласы, әл-Азһар университеті, Тілдер 

және Аударма факультеті журналы 

№49 (Екінші бөлім) 2011жыл. Қаңтар 

айы, 22-36 беттерде. 

 

15 

бет 

 

 

13 

Діни сұхбаттастық: 

Құран ұстанымдары және Абай ой-

толғамдары 

 

 

 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Философия және Саясаттану факультеті 

«Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 

жылы» ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына 

арналған «Мемлекет пен дін қарым-

қатынасы модельдерін жасау 

жолындағы ізденіс» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибе-лік конференция. 

Алматы - 2011 жыл, 25 наурыз, 

197-204 беттерде. 

 

 

8 бет 

 

 

14 

Абайдың Оспанға жазған жоқтау 

өлеңіндегі құрани түсініктерді 

білдіретін лексикалық бірліктер 

мақала 

жариялан

ған 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 

институты «Тілтаным» мерзімді ғылыми 

журнал  №1-2. 2011ж. 158-165 

беттерде 

 

8 бет 

 

15 Құран аяттары мен Абай қара 

сөзіндегі адам онтогенезі 

мақала 

жариялан

ған 

«Адам әлемі» журналы.. №1(47) 2011ж. 

шығыс беттері белгісіз. 
 

8 бет 

 

 

16 
 ي لإلسالمالنموذج القازاق

 (املسلمني يف قازاقستانأوضاع خصائص اإلسالم و ) 

Исламның қазақи үлгісі 
(Қазақстандағы исламның ерекшеліктері 

және ондағы  мұсылмандардың жағдайы ) 

 

мақала 

жариялан

ған 

 

Шетелдік басылым: араб тілінде Каир 

қаласы, Каир университеті, Тарих 

факультеті журналы 2011 жыл. қаңтар 

айындағы санында. 11-41 беттерде 

 

30 

бет 

  

 

 

17 

Abai Kunanbaev and his linguistic 

and stylistic norms, which are 

reflected in his prose treatises  
(Абай Кунанбаев и его языковые и 

стилистические нормы, которые отражены 

в его прозаических трактатах) 

 

 

мақала 

жариялан

ған 

Материали за 7-а международна научна 

практична конфеференция, 

«Achievement of high school», 17-25 

November. 2011. Том 21. Филологи-чни 

науки. София. (Болгария), 28-31 

беттерде 

 

 

4 бет 

 

 

18 

Абайдың «Абралыға» атты 

өлеңінің мәтініне лингвистикалық 

талдау 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Филология 

факультеті. Хабаршы №4(134) 2011ж.  

169-176 беттерде 

 

8 бет 

 

 

19 

Абай қара сөздерінде түпнұсқа 

мәтінде кездесетін пайғамбар 

хадистеріне талдау 

 

мақала 

жариялан

ған 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 

институты «Тілтаным» мерзімді ғылыми 

журнал  №4. 2011ж. 86-96 беттерде. 

 

10 

бет 

 

 

20 

Abai Kunanbaev and his role in 

enrichment of the Kazakh national 

literary language (Абай Кунанбаев 

және оның қазақ ұлттық әдеби 

тілін байытудағы рөлі) 

мақала 

жариялан

ған 

«Science, education and new technologies» 

атты тақырыпта Нидерландта өткен 

халықаралық ғылыми конференция.  

«Global science communications» 

International scientific journal 7 (13) 2011. 

Cranendonck    

30-41 беттерде  

 

 

11 

бет 

 

 

21 

Абай шығармаларындағы  

Құран сөздерінің түсінігі 

мақала 

жариялан

ған 

Нұр-Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті 

Университеті, «Исламтану және араб 

филологиясы мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 2011 ж.  233-241 

беттерде.   

 

 

8 бет 

 

 

 

22 

Абай шығармаларындағы 

шығыстық діни мәтіндер 

 

 

мақала 

жариялан

ған 

Абылайхан атындағы ҚазХҚ және 

ӘТУ-де өткен «Современная модель 

востоковедного образования: опыт и 

перспективы» атты халықаралық 

ғылыми-практика-лық конференция 

материалдары. 55-57 беттерде, 2011 

жыл. 

 

 

3 бет 

 



   

 

 
 

23 Абайдың 1855-1881 жылдар 

аралығында жазған өлеңдерінде 

кездесетін араб сөздері  

 

мақала 

жариялан

ған  

 

Нұр-Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті 

Университеті, «Исламтану және араб 

филологиясы мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 2011 ж. IX том. 176-185 

беттерде.  

 

9 бет 

 

                                    2012 жыл 

 

 

24 

Құран мәтініндегі «Алла» ( هللا ) 

сөзінің Абай шығармаларындағы 

қолданысы мен синонимдері 

туралы 

 

мақала 

жариялан

ған 

Филол.ғ. докторы проф. 

М.Т.Томановтың туғанына 80 жыл 

толуына орай өткізілген 

«Филологияның қазіргі кезеңдегі 

басымдықтары: дәстүрі мен 

болашағы» атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция. 

20.02.2012 ж. 142-144 беттер. 

 

 

 

 

 

3 бет 

 

 

 

25 

Abai Kunanbayev’s Role in 

Enrichment of the Kazakh Language  

(Абай Құнанбайұлының қазақ 

тілін байытудағы рөлі) 

 

мақала 

жариялан

ған 

International Conference on Russian 

and Eurasian Studies to be held in 

Florence, Italy during February 28-29, 

2012. (Scopus) 

2032-2035 беттерде. 

 

3 бет 

Палтөре Ы, 

Жубатова Б, 

Мустафаева А.  

 

26 

Абай шығармаларындағы 

Алланың көркем есімдерінің 

кейбіріне лексика-семантикалық 

талдау 

 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Абай 

институтының хабаршысы. 2012 жыл 

№4 (10) 2011 санында, 

12-16-беттерде 

 

5 бет 

 

 

 

27 

لغة القازاقية وعالقتها باللغة العربية من خالل ال 

باي بن قونانبايآ مؤلفات  

Қазақ тілі және оның араб тілімен 

байланысы Абай Құнанбайұлы 

шығармалары негізінде 

мақала 

жариялан

ған 

Шетелдік басылым:  

ЕАР. Әл-Азһар университеті, Тілдер 

және Аударма факультеті журналы № 2. 

2012 жыл. Қаңтар айы. 287-320 беттерде. 

32 

бет 

 

 

 

28 

Абай шығармаларындағы тілдік-

мәдени байланыстар 

 ابي العالقات اللغوية والثقافية يف مؤلفات آ
 

 

 

мақала 

жариялан

ған 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 

университеті мен білім, ғылым және 

мәдениет мәселелері жөніндегі ислам 

ұйымымен (ISESCO-мен) бірігіп 

өткізген «Ислам әлеміндегі тәрбие, 

арабтану және исламтану аясындағы 

ынтымақтастық» атты халықаралық 

ғылыми симпозиум материалдары. Х 

том. 236-247 беттерде, (Мақала араб 

тілінде) 

 

12 

бет 

 

29 Kazakh literary language and Abai 
(Қазақ әдеби тілі және Абай)  

мақала 

жариялан

ған 

VIІI  Международной научно-

практической конференции 

«Образование и наука XXI века – 

2012»,  «Бял ГРАД-БГ» (г. София, 

Болгария) 17-25.10.2012 (3-10 

беттерде)  

 

7 бет 

 

30 Қазақ тіл біліміндегі мәтін ұғымы 

және оның түрлері хақында 

мақала 

жариялан

ған 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 

институты «Тілтаным» мерзімді ғылыми 

журнал №4(48) 2012ж. 145-

151беттерде 

  

31 Махмуд Қашқари мен Абай 

Құнанбайұлы шығармаларындағы 

діни мәтіндердің берілу тәсілдері 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

Шығыстану факультеті, ҚР БҒМ ҒК 

Р.Б.Сулейменов атындағы 

Шығыстану институты, Түркі 

мәдениетінің халықаралық ұйы-

мымен (ТЮРКСОЙ) бірлесіп 

ұйымдастырған «Шығыс өркениеті 

контексіндегі түркі әлемі мұрасы» 

атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференция. 23-24 қазан 

2012 ж. 

  

32 Абай шығармаларындағы иман 

концептісінің Құран және Хадис 

мәтіндерімен байланысы 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №3 (60) 2012 

жыл. 94-98 беттер 

5 бет  

33 Құран мәтінінде кездесетін жүрек мақала Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 7 бет  



   

 

 
 

ұғымындағы лексемалар жариялан

ған 

Шығыстану сериясы,  №4 (61) 2012 

жыл. 93-99 беттер 

34 Абайдың «Әсемпаз болма әрнеге» 

деген өлеңінің мәтініне құран 

және хадис мәтіндері аясында 

талдау 

мақала 

жариялан

ған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №4 (61) 2012 

жыл. 100-103 беттер 

4 бет  

                                    2013 жыл 

35 «Қазақ» газеті беттеріндегі діни 

руханият  

мақала 

жариялан

ған 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ 

руханиятының көсемі атты 

халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары. / 

Жауапты редактор – М.Малбақов. – 

Алматы: «Елтаным баспасы», 2013.- 

416бет. (147-152 беттерде). 

6 бет  

36 Абай өлеңдері мен қара сөздерінің 

араб тіліндегі аудармалары жайында 
мақала 

жариялан

ған 

«Аударматану мен әдеби 

компаративистиканың өзекті 

мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. / Құрастырған 

Л.Ж.Мұсалы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2013. 304 бет. 134-139 

беттерде 

5 бет  

37 Жоғары оқу орындарында діни білім 

берудің әдіснамалық негіздері хақында 

мақала 

жариялан

ған 

Қазақстан Республикасы Дін істері 

агенттігі ұйымдастырған «Діни білім 

беру және ағарту діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу факторы 

ретінде» атты республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. 

68-73 беттерде (Астана 26 маусым, 

2013).  

6 бет  

39 Египет пен Түркиядағы ғылыми 

іссапардың нәтижелері 

мақала 

жариялан

ған 

Археография және деректану 

ұлттық орталығының Хабарлары. 

Астана. 3/2013. 35-37 беттерде  

3 бет  

2014 жыл 

 

40 

Жоғары оқу орындарында араб тілін 

бірінші жылы оқытудың әдістемесі 

хақында 

мақала 

жарияланғ

ан  

«Профессор Ө.Күмісбаевтың 

шығармашылығы және шығыстану 

мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 3 сәуір, 2014 ж. 204-

207 беттерде. 

2,5 

бет 

Палтөре Ы, 

Қыдырбаев Қ 

 

41 

«Мың бір түн» жинағындағы Құран 

мәтініне негізделген кейбір сарындар 

мақала 

жарияланғ

ан  

«Профессор Ө.Күмісбаевтың 

шығармашылығы және шығыстану 

мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 3 сәуір, 2014 ж. 149-

153 беттерде. 

5 бет  

42 The history of "Turkistan" in Arabic 

scripts (Common history of Turkic 

people in Central Asia) 

мақала 

жарияланғ

ан 

International Journal of Research in 

Humanities, Arts and Literature 

(IMPACT: IJRHAL) Special Edition, 

Mar 2014, 87-92. / ISSN(E): 2321-

8878; ISSN(P): 2347-4564 

6 бет Paltore Y, 

Kopabaev N,  

Zhamalova A. 

 

43 

ҚР Орталық мемлекеттік мұрағат-тағы 

араб тілді қолжазбалар 

мақала 

жарияланғ

ан  

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 

университеті, «Исламтану және араб 

филологиясы мәселелері» атты XI 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция.  09.04.2014 ж.  

  

44 Әбу Насыр әл-Фарабидың «Қайы-

рымды қала тұрғындарының көз-

қарастары» атты еңбегіндегі адам 

мәселесінің діни мәтіндермен 

сабақтастығы 

мақала 

жарияланғ

ан  

Әл-Фараби. Философиялық-саясатта-

нулық және рухани-танымдық 

журнал / Аль-Фараби. Философско-

политологический духовно-познава-

тельный журнал. 2014 жыл.... 

4 бет  

45 Махмұт Қашқари дүниетанымы  

Құран және хадис мәтіндері аясында 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №3 (69) 2014 

жыл. (78-81 беттерде) 

4 бет  

46 Елбасы Жолдауының мұсылмандық мақала Ислам және өркениет газеті.   



   

 

 
 

дүниетаныммен сабақтастығы жарияланғ

ан 

www.islam-orkeniet.kz/?p=6282 14 

Наурыз, 2014 

 

 

47 

 

 

Біз және мұсылмандық дүниетаным 
(монография) 

 

жарияланғ

ан 

Палтөре Ы.М. – Алматы, 2014. – 172 

бет. ISBN 978-601-06-3178-6  

«Bainur print» ЖШС баспаханасы. 

Монография «Қазіргі Қазақстандағы 

ислам: мәні мен діни жаңарудың 

нәтижелері» атты ғылыми жоба 

аясында әзірленіп, басылып шықты. 

172 

бет 

 

47 Құранның қазақ тіліне аудармалары-

ның мәселелері 

мақала 

жарияланғ

ан  

ҚР Дін істері агенттігі «Дінтану 

сараптамасын жүргізудің мәселелері 

мен міндеттері» тақырыбындағы 

дөңгелек үстел.  

2014 жыл 24 маусым. Астана қаласы.  

8 бет  

2015 жыл 

48 Қазақстан тарихына қатысты араб 

тілді деректерді аудару мәселесі 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №5 (75) 2015 

жыл. (89-92 беттерде) 

4 бет Палтөре Ы.М., 

Мырзағұл Ж.Ұ. 

49 Жаһандану мәселесі және Құран мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №5 (75) 2015 

жыл. (117-121 беттерде) 

5бет Палтөре Ы.М., 

Мухитдинов Р.С. 

50 Ислам ұстанымдарының саяси астар 

алуы 

мақала 

жарияланғ

ан 

http://e-islam.kz/islam-izgilik-dini/ishki-

kategoriyalar/islam-zorlyq-zombylyqqa-

qarsy/dasturli-islam-zhane-

salafilik/item/8165-islam-stanymdaryny-

sayasi-astar-aluy 
Дүйсенбі, 30.11.2015 

  

51 Елбасы жолдауында айтылған «Бірлік» 

мәселесі 

мақала 

жарияланғ

ан 

Ислам және өркениет газеті. 

http://www.islam-orkeniet.kz 
14 Желтоқсан, 2015 

  

52 Жәңгір ханның ислам шариғатына 

қатысты жарлығы хақында 

мақала 

жарияланғ

ан 

http://e-islam.kz/qazaqstandagy-islam/ishki-

kategoriyalar/aza-standa-y-islam-

tarikhy/item/8411-zha-gir-khanny-islam-

shari-atyna-katysty-zharly-y-khakynda  

Сейсенбі, 22.12.2015 

  

53 Араб тіліндегі баяндауышты 

оқытудың ерекшеліктері хақында 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №5 (75) 2015 

жыл. (78-81 беттерде) 

  

54 Қазақ тілді аудиторияда араб тілін 

оқытудың кейбір ерекшеліктері 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №5 (75) 2015 

жыл. (78-81 беттерде) 

  

2016 жыл 

55 Абай Құнанбайұлының «Жетінші 

сөзін» діни мәтіндер аясында талдау 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №3 (78) 2016 

жыл. (137-142 беттерде) 

  

2017 жыл 

56 «Қазақ хандары» араб тілді деректе мақала 

жарияланғ

ан 

«Орталық Азия – Араб әлемі: тарих 

пен мәдениеттің өзара ықпалдас-

тығы» атты халықаралық ғылыми 

конференция материалдары 12-13 

маусым 2017 ж. (62-67 беттерде) 

  

57 Қазақ-араб мәдени байланыстарын 

дамытудағы Насрулла ат-Таразидің 

алатын орны 

мақала 

жарияланғ

ан 

«Орталық Азия – Араб әлемі: тарих 

пен мәдениеттің өзара ықпалдас-

тығы» атты халықаралық ғылыми 

конференция материалдары 12-13 

маусым 2017 ж. (174-177 беттерде) 

  

58 Әбу Насыр әл-Фарабидың «Қайырым-

ды қала тұрғындарының көзқарас-

тары» атты еңбегіндегі адам мәселе-

сінің діни мәтіндермен сабақтастығы 

мақала 

жарияланғ

ан 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы. 

Шығыстану сериясы,  №1 (88) 2019 

жыл. 
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