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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш тарих ғылымдарының докторы,
қауымдастырылған профессор, 2 оқулық пен бір
монографияның және 100-ден астам мақалалардың авторы,
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ы.Алтынсарин
атындағы медалінің, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті «Қорқыт Ата алтын медалі»
иегері, қауымдастырылған профессор Тастанбек Яхияұлы
Сәтбайға арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен доктору
исторических наук, ассоцированому профессору, автору
двух учебников и одной монографий, более 100 статьей,
обладателью
медалей
имени
Ы.Алтынсарина
Министерство образования и науки РК, золотой медали
Коркыт
Ата
Кызылординского
государственного
университета Тастанбек Яхьяевичу Сатбай.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, Қ. ПРОФЕССОР
СӘТБАЙ ТАСТАНБЕК ЯХИЯҰЛЫ ӨМІРІ МЕН
ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Сәтбай Тастанбек Яхияұлы 1956 жылы 26
желтоқсанда Оңтүстік Қазақстан облысы, Пахта-Арал
ауданы, Алғабас ауылында дүниеге келген. 1974 жылы
Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Алғабас ауылындағы
№157 қазақ орта мектебін бітірді. 1975-1979 жылдары
Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық
институтының Тарих факультетінде оқып бітіреді. 19791983 жылдары Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Алғабас
ауылындағы №157 қазақ орта мектебінде тарих пәнінің
мұғалімі, мектеп директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары қызметтерін атқарды. 1985-1988 жылдары
Қызылорда қаласы №3 кәсіптік техникалық училищесі
оқушылар кәсіподағы ұйымының төрағасы және облыстық
«Білім» қоғамында референт болып жұмыс істеді. 1988
жылдың сәуірінен бүгінгі күнге дейін Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде
оқытушы болып қызмет жасайды.
1995 жылдың 30 маусымында тарих ғылымдарының
докторы, профессор Х.М. Әбжановтың жетекшілігімен
«Қазақстан шығармашылық одақтарының мәдени-рухани
қызметі (1946-1970 жж)» тақырыбында кандидаттық
диссертациясын қорғады. Т.Я.Сәтбай 1986 жылдан
Қызылорда
облысының
қоғамдық-саяси
өміріне,
демократиялық
үдерістеріне,
оппозициялық
қозғалыстарына белсенді атсалысып, азаматтық қоғамның
қалыптасуына сүбелі үлес қосты.
1990 жылдан бастап
республикалық «Азат»
қозғалысының мүшесі, 1991-2001 жылдары О.Сүлейменов
басқарған «Қазақстан Халық Конгресі» партиясының
мүшесі, Қызылорда облыстық бөлімшесінің төрағасы

болып жұмыс жасады. 2010 жылдың 10 желтоқсанында
Х.М.Әбжановтың кеңесшілік етуімен «О.Сүлейменов
феномені және оның Қазақстанның мәдени өміріндегі
орны (тарихи талдау)» мамандағы: Отан тарихы (Қазақстан
Республикасының тарихы) тақырыбында - докторлық
диссертациясын сәтті қорғады. 2012 жылдың 13
қаңтарында тарих ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесі берілді.
Сәтбай Тастанбек Яхияұлы тарих, мәдениеттану,
әлеуметтану, саясаттану салалары бойынша Қазақстан
және Әлем тарихының іргелі мәселелері бағытында
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып келеді. Оның
100-ден астам ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік еңбектері
жарық көрген.

АВТОБИОГРАФИЯ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТА КЫЗЫЛОРДИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОРКЫТ
АТА ТАСТАНБЕКА ЯХЬЯЕВИЧА САТБАЙ
Сатбай Тастанбек Яхьяевич родился 26 декабря
1956 года в колхозе Алгабас, Пахта – аральского района
Южно-Казахстанской области в семье служащего. В 1960
году семья переехала в Кызылординскую область. В 1974
году окончил казахскую среднюю школу №157 колхоза
Алгабас Шиелийского района Кызылординской области. В
1975-1979 гг. обучался в Казахском Государственном
педагогическом институте им.Абая на историческом
факультете. С 1979 - по 1983 гг. работал учителем истории,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе
в средней школе №157 колхоза Алгабас Шиелийского
района. В 1985-1988 гг. работал в профессиональнотехническом училище №3 председателем профсоюзного
комитета учащихся и референтом областного общества
«Знание». С апреля 1988 года – по сегодняшний день –
преподаватель
Кызылординского
Государственного
университета им. Коркыт Ата.
30 июня 1995 года под руководством доктора
исторических наук, профессора Абжанова Х.М защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Культурно-духовная
деятельность творческих Союзов Казахстана (1946-1970
гг)».С 1986 года Сатбай Т.Я активно участвовал в
общественно-политической
жизни
области,
внося
конкретный вклад в развитие демократических процессов
региона,проявляя активную гражданскую позицию,тем
самым способствуя формированию открытого общества.
Начиная с 1990 года – член республиканского
политического
движения
«Азат»,
председатель
Кызылординского областного комитета филиала партии

«Народный Конгресс Казахстана», которую в республике
возглавил О.Сулейменов в 1991-2001 гг. В ДС 53.33.02 при
Институте Истории Государства Казахстан МОН РК 10
декабря 2010 года под руководством профессора Абжанова
Х.М успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Феномен О.Сулейменова и его роль в культурной жизни
Казахстана (исторический анализ)» специальность:
Отечественная история (история Республики Казахстан).
Тем самым, сформировал научные основы олжасоведения
в нашей стране.13 января 2012 года решением ВАК РК ему
присуждена научная степень доктора исторических наук.
Сатбай Тастанбек Яхьяевич длительное время
занимается изучением проблем истории, культурологии,
социологии, политологии и фундаментальными вопросами
Всемирной истории. Им было опубликовано около 100
научно-исследовательских статей и учебно-методических
пособий в республиканских,областных изданиях, в том
числе в трех зарубежных журналах.
Т.Я.Сатбай – обладатель медали им. И.Алтынсарина,
женат, воспитывает троих детей.

МАРАПАТТАРЫ
 2006ж. ҚР Білім және ғылым министрлігінің
Ы.Алтынсарин атындағы медалінің иегері.
 2015ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті «Қорқыт Ата алтын медалі»
иегері.

НАГРАДЫ
 В 2006 году обладатель медали имени
Ы.Алтынсарина МОН РК (Министерство образования и
науки РК).
 В 2015 году обладатель «Золотой медали Коркыт
Ата» Кызылординского государственного университета.
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