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                                                АЛҒЫ СӨЗ 
 

Ұсынылып отырған биобиблиографиялық 

көрсеткіш тектілерден тараған  тұғырлы тұлғалардың 

бірі,  филология ғылымдарының докторы, профессор 

Жұбанов Есет Құдайбергенұлының туғанына 90 жыл 

толуына  арналып  шығарылған. Көрсеткішке ғалымның  

өмірбаяны,  университеттегі білім беру және қоғамдық 

қызметі,  оқу құралдары, монография, мақалалары, т.б. 

ғылыми зерттеулері  мен әдістемелік еңбектері, т.б. туралы 

мәліметтер жүйесі енгізілген. Сонымен қатар Есет 

Құдайбергенұлының  жетекшілігімен қорғалған ғылыми 

зерттеулер тізімі көрсетілген. 

 Әке жолымен тіл саласын зерттеумен шұғылданған 

профессор Есет Құдайбергенұлы тек қатардағы  көп 

ғалымдардың бірі болып қалмай, тумысынан дарыған 

талант пен ерекше дарынының арқасында  отандық тіл 

білімі саласында ғана емес,  жалпы тіл ғылымында 

қалыптасып қалған қасаң қағидалардың барлығына да 

сыни көзқараспен қарап, фольклор тілін зерттеу 

мәселесінде өзіндік жаңа ұстанымдарын енгізіп  кетті.  

          Көрсеткіштегі мәлімет хронологиялық тәртіппен 

орналасқан, ал әр жыл көлемінде – алфавит бойынша 

берілген. 

 Биоблиографиялық көрсеткіш университет 

студенттеріне, магистранттарға, аспирантар мен 

оқытушыларға арналған. 
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, 

ПРОФЕССОР ЕСЕТ ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ 

ЖҰБАНОВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 

КЕЗЕҢДЕРІ  ТУРАЛЫ 

 

1929 ж. 22 қараша. Aқтөбе қаласында дүниеге 

келді.  

   1936 ж. Алғашқы білім жолын Алматыдағы № 12 

қазақ орта мектебiнен бастайды. 

         1938 -1943 ж. ауылға көшіп келіп,  «Қызылжар» жетi 

жылдық мектебiнде оқуын жалғастырып, мектебiндегі 

оқуын  өте жақсы бітіреді. 

       1944 - 1946 ж. Ақтөбе қаласындағы Н.Байғанин 

атындағы 2 жылдық   мұғалiмдер институтының даярлық 

курсын аяқтап, осы институттың қазақ тiлi мен әдебиетi 

бөлiмшесiне қабылданады. 

       1947-1951 ж.  Алматыдағы Абай атындағы Қаз ПИ-де  

оқып,  Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын игереді.  

        1959–1961 ж. Тіл және әдебиет   институттың 

аспиранты болып, акад. І.Кеңесбаевтың жетекшілігімен 

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» эпосының  тілін  зерттейді.  

       1966 ж.   Әкесі  профессор  Құдайберген .Жұбанов 

еңбектерінің тандамалы бір томдығын,  академик Ахмет 

Жұбановтың «Ән-күй сапары» атты көлемді еңбегін, 

«Абай» энциклопедиясын, т.б. oндaғaн академиялық 

жинақтарды шығаруға тікелей қатысады.  

       1991 ж. Ақтөбе мемлекеттiк педагогикалык 

институтының ректоры М.Арынов «Жұбановтану» 

зертханасын басқаруға  Алматыдан Қ.Жұбановтың баласы 

- Есет Құдайбергенұлы Жұбановты шақырды.  

       1996 ж. Есет Құдайбергенұлына «Ақтөбе  

университетінің профессоры» атағы берілді. 

       1997 ж. «Халық әдебиеті тілін зерттеудің 

лингвостилистикалық аспектілері» деген тақырыпта 
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филология ғылымдарының докторы  ғылыми  атағы үшін 

жазған диссертация  қорғады.  

1999 ж. Университеттің Ғылыми кеңесінде проф. 

Е.Қ.Жұбановтың  70 жасқа  толғаны аталып өтті. 

2003 ж. «Халық әдебиеті тілін оқытудың 

лингвостилистикалық аспекттері» оқу құралы жарық көрді.   

           2003 ж.  Оқу-білім, ғылым саласы бойынша «Ақтөбе 

облысының Жыл адамы»  деп танылды. 

           2004 ж. «Ақтөбе қаласының құметтi азаматы» деген 

марапатқа ие болды. 

            2007 ж. 4 сәуір.  Тағдыр  жазумен Есет 

Құдайбергенұлы Жұбанов  78 жасқа қараған шағында 

дүниеден өтті. 

2010 ж. «Толғауы тоқсан қызыл 

тіл...лингвомәдениет танымының көкжиектері» атты 

зерттеулер мен зерделеулер жинағы  жарық көрді. 

            2019 ж. 25-26 қазан.  Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінде  Құдайберген 

Қуанұлы Жұбановтың туғанына 120 жыл,  Есет 

Құдайбергенұлы Жұбановтың туғанына  90 жыл толуына 

арналып,   «Жұбанов тағылымы-X» дәстүрлі  халықаралық 

ғылыми конференциясы ұйымдастырылды. 

      

         Есет Құдайбергенұлы Жұбановтың  марапаттары: 

 

 Мұғалжар ауданының құрметтi азаматы 

 «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерекелiк 

медалі 

 «Қазақстан Республикасының бiлiм беру iciнің 

құрметтi қызметкерi»  

 Ы.Алтынсарин атындағы медаль иегерi. 
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ЕСЕТ  ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ  ЖҰБАНОВТЫҢ 

ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ 

 

 

1978 

1. Жұбанов Е. Эпос тілінің өрнектері / Е. Жұбанов. - 

Алматы: Ғылым, 1978. - 184 б.  

 

1990 

2. Профессор Құдайберген Жұбановтың 90 жылдығына 

арналған ғылыми конференция (19 желтоқсан, 1989) 

материалдары / жинақты құрастырушылар Н. Оралбаева. - 

Алматы: Абай атындағы Қазақ педагогика институты, 

1990. - 91 бет. 

1994 

3. Жұбанов Е. "Қозы Көрпеш - Баян сұлу" эпосының 

текстологиясы / Е. Жұбанов, М. Малбаков. - Алматы: 

Ғылым, 1994. - 144 бет. 

1996 

4. Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі көркем тілі: Ред. басқ. 

М.Ғ.Арынов. - Алматы: Ғылым, 1996. - 194 бет.  

 

1997 
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5. Жұбанов Е. Қ. Халық әдебиеті тілін зерттеудің 

лингвостикалық аспектілері: автореферат. 10.02.06 - түркі 

тілі / Е. Қ. Жұбанов. - Алматы: АМУ, 1997. - 43 с.  

 

1998 

6. Жұбанов Қ. Жұбанов тағылымы: Қ. Жұбановтың 100 

жылдығына қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдарының 

өзекті мәселелері бойынша өткен республикалық 

"Жұбанов тағылымы" конференцияларының материалдары 

(1989,1994,1996жж.) / Қ. Жұбанов. - Ақтөбе: 1998. - 203 б.  

 

7. Жұбанов Е. Қ. Ғалым өмірінің өткелдері: Е.Қ. Жұбанов 

// Ақтөбе университетінің хабаршысы. - 1998. - №: 1. 19-28 

б. 

2002 

8. Жұбанов Е. Қ. Сөз төресі / Е.Қ. Жұбанов // Ақтөбе 

мемлекеттік университетінің хабаршысы. - 2002. - №: 2. -  

14-17 б. 

2003 

9. Жұбанов Е. Қ. Халық әдебиеті тілін оқытудың 

лингвостикалық аспектері: оқулық / Е.Қ. Жұбанов. - 

Ақтөбе: 2003. - 96 бет. 
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2004 

10. Жұбановтану жылнамасынан: Биобиблиографиялық 

дерек көздері / ред. Е. Жұбанов. - Ақтөбе: РБК, 2004. - 186 

бет.   

2007 

 

11. Жұбанов Е. Әке шаңырағының шырақшысы: естелік / 

Е. Жұбанов // Тан-Шолпан. - 2007. - №: 4. - 164-184 бет. 

 

 

2010 

 

12. Жұбанов Е. Қ. Толғауы тоқсан қызыл т!л...: (Лингво-

мәдениет танымының көкжиектері. Зерттеулер мен 

зерделеулер) / Е.Қ. Жұбанов. - Ақтөбе: ЖК С.Т. 

Жанадилов, 2010. - 316 бет.   

 

 

2011 

 

13. Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері: көрнекті 

фольклортанушы ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Есет Жұбановтың туғанына 80 жыл 

толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел 

материалдары / Жалпы ред.: Ш.Құрманбайұлы. - Алматы: 

КИЕ лингвоелтану инновациялық орталығы, 2011. - 284 

бет. 

 

14. Құрманбайұлы Ш. Алғысөз («Эпос тілін зерттеудің 

өзекті мәселелері» жинағы)  // Эпос тілін зерттеудің өзекті 

мәселелері. Көрнекті фольклор танушы ғалым, ф.ғ.д., 

проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына арналған 
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халықаралық дөңгелек үстел материалдары. - Алматы: 

КИЕ лингвоелтану инновациялық орталығы, 2011. - 3-5 б. 

 

15. Жанұзақ Т. Әке аманатын ақтаған ғалым // Эпос тілін 

зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті фольклор танушы 

ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл 

толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел 

материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану инновациялық 

орталығы, 2011. - 6-14 б. 

 

16. Әбілқасымов Б. Фольклор  тілін  түбегейлі зерттеген 

...// Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті 

фольклор танушы ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың 

туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық дөңгелек 

үстел материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану 

инновациялық орталығы, 2011. - 14-16  б. 

 

17. Уәлиұлы Н. Эпос тілі      өрнектерінің әдеби тіл  

тарихымен өзектестігі // Эпос тілін зерттеудің өзекті 

мәселелері. Көрнекті фольклор танушы ғалым, ф.ғ.д., 

проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына арналған 

халықаралық дөңгелек үстел материалдары. - Алматы:КИЕ 

лингвоелтану инновациялық орталығы, 2011. - 17-21 б.  

 

18. Бисенғали З.  Қазақ  эпосының  құрылымындағы  проза 

// Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті 

фольклор танушы ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың 

туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық дөңгелек 

үстел материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану 

инновациялық орталығы, 2011. - 22-28  б.  

 

19. Қосымова Г. Есет Жұбанов еңбектері  –  жаңа 

бағыттағы зерттеулердің  бастау көзі // Эпос тілін 

зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті фольклор танушы 
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ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл 

толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел 

материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану инновациялық 

орталығы, 2011. - 28-31 б.  

 

20. Жайық С.  Сөз саптаудың шебері // Эпос тілін 

зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті фольклор танушы 

ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл 

толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел 

материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану инновациялық 

орталығы, 2011. - 31-36 б.  

 

21. Садуақас Н.А. Халық әдебиеті тілін зерттеуші // Эпос 

тілін зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті фольклор 

танушы ғалым, ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 

жыл толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел 

материалдары. - Алматы:КИЕ лингвоелтану инновациялық 

орталығы, 2011. - 37-41 б.  

 

22. Бораш  Б. Есет Жұбановтың ғылымдағы өзіндік 

көзқарастары туралы бірер сөз  // Эпос тілін зерттеудің 

өзекті мәселелері. Көрнекті фольклор танушы ғалым, 

ф.ғ.д., проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына 

арналған халықаралық дөңгелек үстел материалдары. - 

Алматы:КИЕ лингвоелтану инновациялық орталығы, 2011. 

- 42-45 б.  

 

23. Манкеева Ж. Эпос тілін зерттеудің когнитивтік  

бағытпен сабақтастығы // Эпос тілін зерттеудің өзекті 

мәселелері. Көрнекті фольклор танушы ғалым, ф.ғ.д., 

проф. Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына арналған 

халықаралық дөңгелек үстел материалдары. - Алматы:КИЕ 
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