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Саяси экономия ғылымының Акмэ Тұлғасы туралы бірер сөз  

                                                       

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, экономика ғылымдарының 

докторы, профессор, Халықаралық Еуразиялық Экономикалық 

академиясының академигі, «Жоғары оқу орнының Үздік оқытушысы» атты 

мемлекеттік грантының иегері, Қазақстан жоғары мектебінің ардагер ұстазы, 

ТМД және Қазақстандағы экономика ғылымының классик ғалымдарының 

бірі – Исқалиев Меңдеш Досмұханұлының ғылыми-педагогикалық өмір 

белестері туралы эссе жазу аса жауапты іс. Өйткені өзіңе ғылым мен 

оқытушылық жолда тәлімгер-ұстаз болған Тұлға туралы қалам тарту үлкен 

мәртебелі дүние. Меңдеш Досмұханұлының еңбек ғұмырнамасына үңілсек, 

ел азаматы ретінде халық алдында екі ғасырдың жүгін арқалап келе 

жатқанының куәсіміз. Сонау КСРО дәуірінде дүние есігін ашып, білім алып, 

еліміздің мемлекеттік дәрежедегі жаупты қызметтерінде болған, Алматы 

қалалық және облыстық комсомол комитеттерінде қызмет атқарған, ҚазССР 

ғылыми зерттеу институтында ғылымға қадам басқан, С.М.Киров атындағы 

Қазақ мемлекеттік университетінің аспирантурасын тәмамдап, экономика 

саласында кандидаттық диссертацияны ойдағыдай қорғаған, 1970 жылдан 

бері Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетінде кафедра меңгерушісі бола жүре сол кездегі институт партия 

ұйымының хатшысы қызметін атқарған, 1986 жылғы оқиғада ұлтжандылық 

танытып, әр іске үрей емес үміт империясымен қарап, жастарға кәміл жол 

сілтей білген Мәкең бізге азаматтықтың символы, өнеге мектебі болды десек 

артық айтпағандық. Ал Егемен Қазақстан мемлекетінің экономикалық негізін 

қалаушылардың бірі ретінде атқарған қажырлы еңбегі өзінше бір құбылысқа 

теңерлік. Айтар балсақ, 45 жыл «саяси экономия», «халықаралық 

экономикалық қатынастар» кафедраларын басшылық етіп, «экономика», 

«мемлекеттік және жергілікті басқару», «менеджмент», «маркетинг» 

мамандықтары бойынша екі шет тілдерін меңгерген білікті мамандар 

дайындаудың бас-қасында болып, қажірлі еңбек етіп келеді.  

Меңдеш Досмұханұлының азаматтық болмысына келер боласқ, жарқын 

бейнелі, ақ жүрек, үлкенге сыйлы, кішіге қамқоршы, өз елін, Отанын шексіз 

сүйетін пассионар жан, туған халқына ерен еңбегі сіңген қадірлі де аяулы аға. 

Меңдеш ағамыздың кісілік бейнесіне төменгі сипаттар дәл келеді деп 

санаймыз. Меңдеш аға – болмысынан кісілікті жоғары қойған, шыншыл да 

әділ, көргені көп, өмірден тоқығаны мол, еңбекқор, ерекше қабілетті, 

жанашыр адам. Ағамыздың тұлғасында өмірге ашық көңілмен қарау, естіген 

сөзді дұрыс түсіну, адамдардың олқы, теріс істерін елемеу, бет әлпеті 

ашусыз, мейірімді, атқарған ісі, қызметі тиянақты, сөйлеген сөздері әр 

уақытта шын жүректен шығады, бір сөзді мазмұнсыз екі қайталамайды, 

ашуға жол бермейді, реніш болатын жағдайдың алды-артын байыппен 

бағалап, ең негізгісі еш уақытта әділетсіздікке жол бермейді. Таза жүрекпен, 

тыңғылықты жұмыс істеуге, еңбекқорлыққа баулып отырады.  

Меңдеш Досмұханұлымен бірге қызмет еткен, өмірдің әртүрлі 

белестерінде жолыққан кез-келген адам ол кісіден көп қасиеттерді 
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үйренгендіктерін айтып жүреді. Ағамыз, білім беру саласында бүгінгі күнге 

дейін орасан зор қызмет атқарды және болашақта да алғыр шәкірттер 

дайырлай беретіндігі сөзсіз. Осы тұрғыдан алғанда Меңдеш ағаның 

шәкірттеріне осындай ыстық сезімді, ілтипатты ұстаз-азаматтың жылы 

қабағы, кең дүниетанымы, ерен еңбегі бұйырды. Досмұханұлы Меңдеш 

ағадан бізге дарыған қасиет – ерінбей еңбек ету, адалдық, шыншылдық, 

кішіпейіл мінез, кішіге қамқор, үлкенге ізетті болу. Ағамыз бізге 

кішіпейілділігімен, кісілігімен, ұстамдылығымен, байыптылығымен, биік 

мәдениеттілігімен, ойдың ұтымдылығымен, тауып айту қасиетімен, аз сөйлеп 

көп ойлау мінезімен, жасқа еркіндік беру білу, оның ойы мен сөзіне құлақ асу 

сияқты ұлағаттылығымен, білікті ұстаз ретіндегі көрегендігімен өнеге болып, 

бағыт-бағдар беріп отырады. Меңдеш аға өз дәрістерінде әр білім алушының 

ойлау еркіндігін, теориялық қисындылықты, ой айқындылығы мен 

деректілікті талап ететеді. Дарынды бала мен жас талаптарды тани біліп, 

ынталандырып отырады. Дәріскер ретінде ағамыз өз сабақтарында тек 

мәлімет беруші ғана болып қоймайтын, ең бастысы тыңдаушыға ой тастау, 

шешуін өзің ізде дейтін принципті ұстанады. Әр студенттің бойында 

аналитикалық сараптама жасау қабілетін шыңдай түсетін мықты әдіскер. Әр 

сабаққа жауапкершілікпен қарауға үйретті. Ағаның қызметінен ұстаздық ету 

үздіксіз ізденіс жетегінде болатынын анық байқаймыз. Өйткені, ғалым-ұстаз 

әр дәріске тыңғылықты дайындықпен, шығармашылық амалдар тұрғысынан 

келіп отырады. 

Меңдеш ағамыздың саяси экономия және экономика ғылымдарына 

қосқан үлесі орасан зор. 25 астам монографиялар мен оқулық және оқу 

құралдарының авторы, 200-ден астам ғылыми мақалалары жарық көрді, 

экономикалық терминдердің сөздіктері жариялаған. Міне, бұл Меңдеш 

Досмұханұлының ғылым мэтрі ретіндегі ғылыми-теориялық тұрғыдағы 

шығармашылық қуатының әлеуеттік бигінің дәлелі болмақ.  

Ағамыздың жүріп өткен жолына қарай отырып, тау тұлғалы ерен азамат 

деп бағалағымыз келеді. Өйткені сіз, көбінесе ар-намыстың, кісілік пен обал-

сауаптың жолында жүрген адамдардың қатарынан табыласыз. Үнемі адалдық 

пен әділдікті ойлайтын, соны көздің қарашығындай сақтайтын әрі бар пенде 

сол бір қасиетті сақтаса екен дейтін азаматтың бірісіз. Шындықпен 

сырласатын ағаның бірісіз. Бұл қасиеттер сіздің жаныңыздың серігі сияқты. 

Болмысыңыздағы осы бір бірегей қасиеттер біз үшін үлкен өнеге әрі зор 

қуатты үлгі. Сондықтан біз сізді жаны таза, рухы биік аға ретінде құрмет 

тұтамыз. Бүгінгі дүние қуған замана кеңістігінде сіздей рухани камертоны 

мықты азаматтың бар болғаны бізге зор медет. 

Мұсылмандық түсінікте: «Өзін таныған адам Раббысында таниды», -

дейтін ұстаным бар. Міне, осы ұстанымды сізден байқаймыз. Өзін-өзі игеру, 

өзін-өзі басқара білу – адам табиғатының ең маңызды қасиеті болып қала 

беретіндігін әрқашан сіздің ерен қасиеттеріңіз арқылы дәлелдеуге болатын 

сияқты.  

Құрметті Меңдеш Досмұханұлы, мерейтойыңыз құтты болсын! Жанұя, 

туыстарыңызға береке бірлік тілейміз. Өзіңіздің денсаулығыңыз мықты 
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болып, сапалы, саналы ұрпақтың қызығын көріңіз. Сіздің әлі қазақ ұлтына 

береріңіз көп екендігіне сеніміміз мол. Межелі жасқа жеткен белесіңіз 

баянды болсын, көп жасаңыз! 

 

Абылай хан атындағы халықаралық  

қатынастар және әлем тілдері университеті, 

халықаралық қатынастар факультетінің деканы, 

философия ғылымдарының докторы, 

профессор                                                   Раев Дәулетбек Садуақасұлы   
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Биография 

 

Искалиев Мендеш Досмуханулы родился 9 марта в 1938г. пос. 

Фурманово Западно-Казахстанской области. Заслуженный деятель РК, 

ветеран Высшей школы РК, доктор экономических наук, профессор 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана. 

  

Образование, ученые степени и звания: 

 

1956-1961 гг. учился и окончил экономический факультет КазГУ имени 

С.М.Кирова. 

1968-1970 гг. учился в аспирантуре по кафедре политэкономии КазГУ 

им.С.М.Кирова. 

1971 (27 января) в КазГУ им. С.М,Кирова - защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

1973      г. - ВАКом СССР утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

политэкономии. 

1974      (IX) - 1975 (01) - находился в Институте повышения квалификации 

преподавателей общественных наук при МГУ им. М. Ломоносова. 

1980 (IX) - 1981 (01) - находился в Институте повышения квалификации 

преподавателей общественных наук при МГУ им. М. Ломоносова. 

1986      (3-4.X.) - участник Всесоюзного совещания заведующих кафедрами 

общественных наук высших учебных заведений СССР (в Кремлевском 

Дворце). 

1990      (IV) находился в Институте повышения квалификации 

преподавателей общественных наук  

  

Трудовая деятельность 

 

1956-  1961 гг. - студент Казахского Государственного университета имени 

С.М.Кирова. 

1961-    1962    гг. - Экономист Авторемонтного завода №1 г. Алматы 

1962-     1964   гг. - Ответработник Алма-Атинского Горкома и Обкома 

JIKCM Казахстана. 

1964-1968 гг. - Ст.инженер-экономист, ст.научный сотрудник НИЭИ при 

Госплане Каз.ССР, г. Алматы. 

1968-1970 гг. Аспирант кафедры политэкономии КазГУ им.С.М.Кирова. 

1970      (VIII) - 1973 гг. Ст. преподаватель кафедры политэкономии Алма-

Атинского педагогического института иностранных языков (АПИИЯ). 

1973-1978 гг. Доцент кафедры политэкономии АПИИЯ. 

1979      (31.01.) - 1983 гг. Завкафедрой политэкономии АПИИЯ. 

1983-1988 гг. - Секретарь Парткома АПИИЯ. 

1988-1992 гг. - Зав.кафедрой политэкономии АПИИЯ. 

1992-1993 гг. профессор кафедры общественных наук АПИИЯ. 
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С 1993 г. по настоящее время - зав.кафедрой международных экономических 

отношений КазУМОиМЯ имени Абылай хана. 

 

Награды 

 

1963 г. - Почетная грамота ЦК ЛКСМ Казахстана. 

1980 г. - Почетная грамота Минвуза СССР. 

1982 г. - Диплом ВДНХ СССР. 

1985    г. - Почетная грамота Советского РК КП Казахстана. 

1986    г. - Орден «Дружбы народов» СССР. 

1996    г. - Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

1998 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

2000     г. - Юбилейная медаль «10 лет Независимости Республики 

Казахстан». 

2004     г. - Юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от немецко-

фашистских захватчиков». 

2005     г. - Юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков». 

2008 г. - Почетный работник образования Республики Казахстан. 

2008 г. - Почетная грамота Акима г. Алматы. 

2008 г. - Почетная грамота Республиканского Совета профсоюзов работников 

образования и науки РК. 

 

Научная деятельность 

 

Среди работ, опубликованных проф.Искалиевым М.Д. за последние 

годы и получивших признание научно-педагогической общественности 

следует выделить такие как  «Экономика ілімінің көрнекті өкілдері (2007 ж.), 

«Экономика ілімі: тарихы, теориясы, проблемалары» (2008 ж.), планируется 

издание 3-х томника (2013) «Экономика ілімінің тарихы» (История 

экономических учений -1 том), «Экономикалық теория негіздері» (Основы 

экономической теории 2-й том), «Экономика ғылымының өзекті 

проблемалары» (Актуальные проблемы экономической науки 3 том). 

Результаты научных исследований проф.Искалиева М.Д. внедрены в 

учебный процесс вузами республики. Вот уже более 25 лет по учебникам, 

автором которых он является, студенты изучают экономическую теорию, а в 

1994г. и 1998г. с учетом реалий сегодняшнего дня создал в соавторстве с 

академиком НАН РК Я.Аубакировым специальный учебник, который до сих 

пор является единственным учебником по экономической теории на 

казахском языке.  
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Қазақ тіліндегі кітаптар 
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            Экономика iлiмi: тарихы, теориясы, проблемалары / М.Д. 

Исқалиев.- 4, 61 Мб.- Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2008.- 397б. 

  

Исқалиев, М.Д.  

            Экономика iлiмi: тарихы, теориясы, проблемалары. 3 томдық. 1- 

том. Экономика iлiмiнiң тарихы / М.Д. Исқалиев.- 4, 11 Мб.- Алматы: 

"Жания-Полиграф" баспасы, 2013.- 304 б. 

  

Исқалиев, М.Д.  

            Экономика iлiмi: тарихы, теориясы, проблемалары. 3 томдық. 2-

ші том. Экономикалық теория негіздері / М.Д. Исқалиев.- 5, 18 Мб.- 

Алматы: "Жания-Полиграф" баспасы, 2013.- 340 б. 

  

Исқалиев, М.Д.  

            Экономика iлiмi: тарихы, теориясы, проблемалары. 3 томдық. 3- 

том. Экономика ғылымының өзекті проблемалары / М.Д. Исқалиев.- 34, 4 
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Исқалиев, М.Д.  
            Экономикалық теория негiздерi: Оқу қуралы / М.Д. Исқалиев.- 7, 

80 Мб.- Алматы: Ақыл кiтабы, 1998.- 71б. 

  

Исқалиев, М.  

            Өткен кезеңнің ойшыл экономистерi жіне қазiргi көзқарас 

(методологиялық, теориялық, iс-тажiрибелiк аспектiлерi) / М. Исқалиев.- 

26, 9 Мб.- Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2004.- 299 б. 

 

Книги на русском языке 

 

 Искалиев, М.Д.  
            Критерии и индикаторы оценки конкурентоспособности / М.Д. 

Искалиев, Р.А. Муратова.- 3, 08 Мб.- Алматы: ТОО «Жания-Полиграф», 

2017.- 104 с. 

 Искалиев, М.Д.  
            Конкурентоспособность национальной экономики / Под ред. 

заслуженного деятеля РК докт.эконом. наук, проф. М.Д. Искалиева, Н.Т. 
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Полиграф», 2016.- 198 с. 
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Қазақ тіліндегі мақалалар 

 

Исқалиев, М.Д.  
            Абылай ханның асқақ арманы : Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 10 желтоқсан 2013 ж. / М.Д. 

Исқалиев.- 5, 74 Мб // Абылай хан мұрасы: идеялардың өзара байланысы 

және сабақтастығы.- 2013.- Б. 235-237. 

  

Исқалиев, М.Д.  
            А. Канапин - көрнектi мемлекет және мәдениет қайраткерi / М.Д. 

Исқалиев // Главные ценности и ориентиры историко-культурного кода 

казахстанского народа: Традиции и современность. Материалы круглого 

стола, посвященного 100-летию Канапина А.К.- 2014.- Б.23-26. 

  

Исқалиев, М.Д.  

           Бiлiм мен ғылымның инновациялық экономиканы дамытудағы 

рөлi: Халықаралық ғылыми-тәжiрибелік конференциясының материалдары 

20 сәуір 2012 ж. / М.Д. Исқалиев.- 11, 6 Мб // Экономика және бiлiм 

менеджментi: жаһандық контекст "Қазақстандық болмыс".- 2012.- Б. 598-

602. 

  

Исқалиев, М.Д.  
          Білім сапасы ойландырады / М.Д. Исқалиев // Ана тілі.- 2017, 10-15 

наурыз.- №10.- Б.6.  

  

Исқалиев, М.Д.  

          Жаңа заманның жаңа мамандарын қалай дайындаймыз? / М.Д. 

Исқалиев // Алматы ақшамы.- 2016, 22 шiлде. 

  

Есқалиев, М.Д.  
 Н. Жандільдин - көрнекті қоғам қайраткері / М.Д. Есқалиев // " 

Қазіргі жағдайдағы қазақстанның әлеуметтік-мәдени дамуының 

проблемалары" атты белгілі қоғам қайраткері, көрнекті ғалым, педагог, 

философия ғылымдарының докторы, профессор Нұрымбек Жандільдиннің 

туғанына 90 жыл толуына арналған Республикалық ғылыми-теори.- 2009.- 

Б.17-20. 

 

Исқалиев, М.Д.  

       Индустриалды-инновациялық даму Қазақстан экономикасының 

әртарап-тандыру мен жанғыртудың iргетасы: Қазақстан 

Республикасының Тәуелсiздiгiңiң 20 жылдығы мен Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тiлдерi университетiнiң 70-

жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының 

материалдары 27 сәуiр 2011 ж. / М.Д. Исқалиев.- 70, 2 Мб // "әлеуметтiк 

жаңғырту және Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы".- 2011.- 
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Б. 6-16. 

  

Исқалиев, М.Д.  

           Көрнектi қоғам және ғылым қайраткерi / М.Д. Исқалиев // 

Кенжебаев Сағындық Жүнiсұлы "Дәуiр және тұлға: ұрпақтар байланысы мен 

сабақтастығы" Халықаралық ғылыми- тажiрибелік конференция 

материалдары. 15 мамыр 2014 ж.- 2014.- Б.120-125. 

  

Исқалиев, М.Д.  

           Қазақ философиясының көрнектi өкiлi: Материалы круглого стола, 

посвященного 80-летию М.С. Дюсенова, Алматы, КазУМОиМЯ, 22 декабря 

2014 г. / М.Д. Исқалиев.- 4, 03 Мб // Қазақ философиясын зерттеуші галым.- 

2014.- Б.11-15. 

  

Исқалиев, М.Д.  

         Қазақстан жаңа экономикалық өрлеу жолында / М.Д. Исқалиев // 

"Көшпендiлер дипломатиясының философиясы" Халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары. 26-қараша 2011 ж.- 2011.- Б.123-129. 

  

Исқалиев, М.Д.  

Қазақстан және Орталық Азия жаһандану жағдайында / М.Д. 

Исқалиев // Материалы международной научно - практической конференции 

"Проблемы модернизации экономики Казахстана в условиях глобализации".- 

2006.- Б.7-14. 

  

Есқалиев, М.Д.  

  Қазакстанның бірегей оқу ордасы - Абылай хан атындағы Қазақ 

Халықаралық Қатынастар және әлем Тiлдерi Университетi  / М.Д. 

Есқалиев.- 788 Кб // Халықалықаралық газет "Түркі әлемі".- 2012.- № 10 

(қазан) (126).- Б. 16. 

  

Есқалиев, М.Д.  

   Қазақ - осы деп мақтанатын... / М.Д. Есқалиев // Қазақ тіл білімін 

зерттеуші ғалым Т.Қоңыровтың 80 жылдығына арналған дөңгелек үстел 

материалдары.- 22 мамыр, 2015 жыл.- Б.32-33. 

  

Есқалиев, М.Д.  

  Н.А. Назарбаевтың "Сындарлы 10 жыл" кітабы және Қазақстан 

қауіпсіздігінің экономикалық аспектiлерi туралы  / М.Д. Есқалиев // 

"Орталық Азиядағы жаңару процестерінің болашақ модельдері. 

Халықаралық конференция материалдары. 28 - 29 қазан 2004 ж.- 2004.- 

Б.185-191. 

  

Исқалиев, М.Д.  

   Өңірлерді дамытудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері Респ. 
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ғыл.-практ. конф. материалдары. - Алматы: Абылай хан атындағы 

ҚазХҚжӘТУ / М.Д. Исқалиев.- 1, 96 Мб // "Аймақ - концепт: мазмұны, 

әдістерi мен технологиялары".- 2012.- Б.10-12. 

  

Исқалиев, М.Д.  

            Үнемдiлiк-бiздiң болашағымызды айқындайды : Байыптама /  

М.Д. Исқалиев // Алматы ақшамы: Қоғамдық-саяси газет.- Алматы, 2015.- 

№102.- Б.3. 

  

Исқалиев, М.Д.  

           Экономика iлiмi: қазіргі жайы таяу болашағы / М.Д. Исқалиев.- 

407 Кб // Абылай хан атындағы ҚазХКжАТУ "Хабаршы" "Аймақтану және 

халықаралық қатынастар" сериясы.- 2008.- № 1(5).- Б. 13-23. 

  

Исқалиев, М.Д.  

          Экономика iлiмi және қазiргi кезең : Ғылыми негiз / М.Д. Исқалиев // 

Экономика.- 2016, 20-26 қазан.- № 42.- Б. 6. 

  

Исқалиев, М.  

           Уақытпен үндесе бiлген қайраткер / М. Исқалиев.- 86, 9 Кб // 

Алматы ақшамы 3 қазан.- 2013.- №120.- Б.2. 

 

Статьи на русском языке 

 Искалиев, М.Д.  

            Внешнеэкономические связи Казахстана / М.Д. Искалиев // 

"Международные отношения: теория - практика - поиск", Материалы 

международной научно - практической конференции. 29 - 30 апреля 1999 г.- 

1999.- С.203-207. 

  

Искалиев, М.Д.  

          Глобализация и новое качество мирового хозяйства / М.Д. 

Искалиев.- 4, 49 Мб // Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана Серия 

"Международное отошение и международное право".- 2013.- № 1-2 (11-12).- 

С. 150-153. 

  

Искалиев, М.Д.  

          Инновации и их социальное измерение / М.Д. Исқалиев, Р.А. 

Муратова // "Қазіргі интеграциялық үрдістер: жаңа сапалы формалар" 

Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. 19 сәуір 

2013 ж.- 2013.- С.347-352. 

  

Искалиев, М.Д.  

           Инновационная специфика триады "Наука-Образование-

Производство" 
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