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                                                АЛҒЫ СӨЗ 
 

Ұсынылып отырған биобиблиографиялық 

кӛрсеткіш қазақ тілінің теориялық негізін қалаушылардың 

бірі, ұлттық филологиямыздың тұңғыш профессоры 

Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың 120 жыл толуына  

арналып  шығарылған. Кӛрсеткішке ғалымның  ӛмірбаяны,  

білім беру және қоғамдық қызметі, оқу құралдары, 

монография, мақалалары, т.б. ғылыми зерттеулері мен 

әдістемелік еңбектері т.б. туралы мәліметтер жүйесі 

енгізілген. 

Қазақ тіл білімінің дүниеге келуі мен оның 

қалыптасуына  белсене араласып, бар ӛмірін, күш-жігерін 

отандық ғылымға сарп еткен ерекше дарын иесі, ірі 

оқымысты әрі қоғам қайраткері Құдайберген Жұбановтың  

ғылыми мұрасы кейінгі ұрпақтың рухани байлығы болып 

табылады. 

          Кӛрсеткіштегі мәлімет хронологиялық тәртіппен 

орналасқан, ал әр жыл кӛлемінде – алфавит бойынша 

берілген. 

Биоблиографиялық кӛрсеткіш университет 

студенттеріне, магистранттарға, аспирантар мен 

оқытушыларға арналған. 
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ПРОФЕССОР ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВТЫҢ ӨМІРІ 

МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ ТУРАЛЫ 

 

1899 ж. 19 желтоқсан. Құдайберген Қуанұлы Жұбанов 

Темір уезінің Темір-Орқаш болысына қарасты 9-ауылдағы 

Қосуақтам деген жерде (қазіргі Ақтӛбе облысы Мұғалжар 

ауданы «Жаңа тұрмыс» ауылында) орта шаруаның 

отбасында дүниеге келді. 

1904-1912 ж.ж. Алғашқыда Оспан ишанның мешітінен 

дәріс алып, араб тілін  үйреніп, ауыл мектебінде білім 

алды. 

1912-1914 ж.ж. Жеті кластық Жұрын мектебін екі 

жылда тәмамдады. 

1914-1916 ж.ж. Орынбор қаласындағы «Хұсайния» 

медресесіне түсіп, оны бітірді. Араб, парсы, орыс 

тілдерімен қатар латын, түрік, жапон, француз, ағылшын, 

неміс тілдерін үйрене бастайды. 

1917-1918 ж.ж. Күйікқаладағы (Елек қаласы) екі 

кластық орыс училищесіне түсіп, оны мерзімінен бұрын 

үздік бітіріп шықты. 

1918-1920 ж.ж. Ауылдық мектептің мұғалімі, кейін 

Кӛлденең Темір болыстық совдепінің хатшысы, одан кейін 

тӛрағасы болып істеді.   

1920-1922 ж.ж. Темір әлеуметтік қамсыздандыру 

бӛлімінде халық бақылаушысы болып қызмет атқарды. 

1925–1928 ж.ж. Губерния орталығы Ақтӛбедегі 

губерниялық халық ағарту бӛлімінің инспектор-методисі 

қызметін атқарды және педтехникумның (осы күнгі 

педколледж) мұғалімі болды. Ақындық, жазушылық 

ӛнерімен де танылып, ӛлең, пьеса, т.б. жазған.   

1925 ж. Ақтӛбе губерниясының Халық ағартушылар 

съезіне қатысты. Түркі тілдес республикалардың жаңа 

әліпбиге кӛшуіне арналып, 1925 жылы Мәскеуде ӛткізілген 

https://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://www.wikiwand.com/kk/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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кеңеске қатысып, онда сӛз сӛйледі. Жаңа әліпбиді енгізу 

мәселелерімен айналысқан Әзірбайжан ғалымы Ағамалы 

оғлымен жиі хат жазысып тұрды.  

1928 ж. Қызылордада жаңа латын алфавитіне кӛшу 

жӛніндегі Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті 

шақырған ғылыми-орфографиялық конференцияға 

қатысты. 

1928 ж. Осы жылдың жазында Ленинградтағы 

Енукидзе атындағы тірі шығыс тілдері институтын жарты 

жыл шамасында экстерн түрінде тәмамдап, тілші-түрколог 

дипломын алды. 

1928 ж. Осы жылдың соңында Қазақстанның сол 

кездегі астанасы Қызылордаға шақырылып, 

республикалық халық ағарту комиссариатына қызметке 

тағайындалды. 

1929 ж. Қазақстанның астанасы Алматыдағы алғашқы 

оқу орны – қазақ университетінің (осы күнгі Абай 

атындағы ҚазҰМУ) түркі тілдерінің салыстырмалы 

грамматикасы кафедрасына ғылыми қызметкер етіп 

шақыртылды. 

1929 ж. Қызылордада ӛткізілген тұңғыш ғылыми-

терминологиялық конференцияда Жұбанов қазақ тілінің 

емлесі жӛнінде ғылыми негізделген ұсыныстар жасады. 

1929-1930 ж.ж. Халық ағарту комиссариатының «Об 

использовании Х.Жубанова на научной работе» туралы 

қаулысымен Ленинградтағы Енукидзе атындағы тірі 

шығыс тілдері институтының аспирантурасына жіберіліп, 

онда академик А.Самойлович басқаратын «Түркологиялық 

семинар» деп аталатын білім орталығында оқып, 

шығыстану ғылымдарының негіздерімен танысты, тілдерді 

зерттеу әдістерін үйренеді, әр типтегі тілдерден мағлұмат 

алды.  

1930 ж. Алматыдағы қазақ университетінің (Абай 

атындағы ҚазМУ) түркология кафедрасында қызмет 
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атқарды. Алматыда ӛткен Қазақстанның бірінші Ӛлкетану 

съезінде «Мағынасыз сӛздердің мағынасы» деген 

тақырыпта баяндама жасады. Мұның ӛзі оның түркі текті 

тілдерді зерттеудегі ізденістерінің жан-жақты екенін 

аңғартқан еңбек болды. 

1930–1932 ж.ж. Университеттің түркология 

кафедрасының профессоры Соколовтың ұсынысымен 

Ленинградтағы КСРО Ғылым академиясының тіл және ой 

(ойлау) институтының (қазіргі «тіл білімі институты») 

академик Н.Я.Марр басқаратын «Лоретидологиялық 

семинардың» аспиранты болып қабылданып, соны 

тәмамдады.  

1932–1937 ж.ж. Алматыдағы қазақ университетінің 

(қазіргі Абай атындағы ҚазМУ) лингвистика 

кафедрасының меңгерушісі, тіл-әдебиет факультетінің 

деканы қызметін атқарды.  

Халық ағарту комиссариаты ӛз аппаратына шақыртып, 

«методика және бағдарлама» секторын басқарды. 

Қазақ КСР Халық ағарту комиссариаты жанындағы 

методика, бағдарлама және оқулықтар секторының 

меңгерушісі болып жұмыс істеді. 

1933 ж. Қазақстан үкіметі оны Республикалық 

мемлекеттік термин комиссиясының тӛрағасы етіп 

тағайындады. Коммунистік партия қатарына ӛтті.  

1934 ж. Профессор атағына ие болды. КСРО Ғылым 

академиясының қазақ филиалы ашылғанда, ол әуелі тіл 

білімі секторының меңгерушісі, кейін «Ұлттық мәдениет 

институтының» фольклор секциясы біріктіріліп, ол «тіл 

әдебиет секторының» меңгерушісі болды. «Қазақ тілінің 

академиялық сӛздігінің» бас редакторы болды.  

Қазақ әдебиетінің классигі Абайдың қайтыс болғанына 

отыз жыл ӛтуіне байланысты ұлы ақынның тілі туралы 

жазған «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» деген  

мақаласы танымдық жағынан маңызы аса зор тартымды да 
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ӛзекті еңбек болды. Мұның ӛзі қазақтың әдебиеттану 

іліміне қосылған үлкен үлес-олжа болды. Мақала Абай 

ӛлеңдерінің ӛзгеден озық тұрған ерекшелігін тап баса 

кӛрсетіп берді. Абайдың халық тілін шеберлікпен 

пайдалана біліп, жаңалыққа оза шапқан оқшау тұрған 

даралығын ғалым айқын дәйектермен дәлелдеп шықты. 

1935 ж. Қазақстан Орталық атқару комитетінің 

мүшелігіне сайланды. «Қазақстанның 15 жылдығы» атты 

құрметті белгімен наградталды. 

1936 ж. Қ.Жұбанов  орта мектептің 5-7 кластарының 

қазақ тілі оқу бағдарламасын түзеді. Бұл бағдарлама қазақ 

тілі пәнін ғылыми зерттеудің объектісіне айналдыруды 

кӛздеген алғаш жарық кӛрген құжаттардың бірі болды. 

Мұнда ғалымның құрмалас сӛйлемнің синтаксисі 

жӛніндегі кӛзқарасы мейлінше толық баяндалған болатын. 

«Қазақ сӛйлем мүшелерінің орны тарихынан» деген кітабы 

баспадан шықты. Бұл кітабында ол қазақ тіліндегі сӛйлем 

мүшелерінің тарихын басқа түркі тілдерінен бӛліп 

қарамай, ӛзі еркін игерген түркі халықтары тілдерін бір-

бірімен байланыстыра зерттеп, тарихи салыстырмалы 

әдісті шебер қолданды. Бұл еңбегімен Жұбанов 

қазақстандық түркітану ғылымының қалыптасуына зор 

үлес қосты.  

1937 ж. Ол Одақтың, Академияның қазақ филиалының 

президиум мүшелігіне сайланды. Халық комиссарлары 

советінің қаулысымен Академияның Үлкен ғылыми 

кеңесінің мүшесі болды. 

1937 ж. Қ.Жұбанов «халық жауы» деген жаламен 

тұтқындалды. 

1957 ж. Қ.Жұбановты айыптаған іс қайта КСРО 

Жоғарғы соты Соғыс коллегиясының жаңа шешімі 

бойынша «негізсіз» деп танылып, нәтижесінде қазақ 

ғалымы ақталды. 
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1958 ж. Оның адал коммунист деген атағы 

қайтарылды. 

1989 ж. Алматы қаласында Профессор Құдайберген 

Жұбановтың 90 жылдығына арналған ғылыми 

конференция ӛткізілді. 

1990 ж. Республика Министрлер Кеңесінің № 72 

қаулысымен Ақтӛбе пединститутына проф. Қ.Жұбанов аты 

беріліп, Ақтӛбе пединститутының саңлақ студенттері үшін 

профессор Қ.Жұбанов атындағы атаулы стипендия 

тағайындалды.  

1991 ж. бастап Ақтӛбе университетінде дәстүрлі 

«Жұбанов тағылымы» ғылыми-теориялық конференция 

ӛткізіліп келеді. 

1992 ж. «Жұбановтану» зертханасы құрылды. 

«Жұбановтану» атты арнаулы пән жүргізіліп келеді. 

1994 ж. Ақтӛбе университетінде дәстүрлі «Жұбанов 

тағылымы» ғылыми-теориялық конференция ӛткізілді. 

1995 ж.  Университетте 10.02.19 – жалпы тіл білімі 

мамандығы бойынша аспирантура ашылды. Оған алғаш екі 

аспирант қабылданды. 

1996 ж. Алғашқы профессор академиялық атағына 

университет ректоры, физика-математика ғылымдарының 

докторы, профессор К.К.Кенжебаев және филология 

ғылымдарының докторы Е.Қ.Жұбанов ие болды. 

1996 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе университетінде 

«Ақтӛбе педагогикалық институтының 30 жылдығына 

арналған «Жұбанов тағылымы» Республикалық ғылыми – 

теориялық конференциясы ұйымдастырылды.   

1998 ж. «Қ.Жұбановтың термин жасау принциптері» 

бойынша университет оқытушыларының ғылыми 

конференциясы ӛткізілді.  

1998 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе университетінің 

бас ғимараты алдында профессор Қ.Жұбановтың мүсіні 

орнатылды. 
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1999 ж. Астана қаласында профессор Қ.Жұбановтың 

туғанына 100 жыл толуына арналып, «Мемлекеттік тіл 

терминология, іс қағаздары мен бұқаралық ақпарат 

құралдарының тілі» республикалық ғылыми-теориялық 

конференция ӛткізілді. 

1999 ж. Абай атындағы АлМУ-да профессор 

Құдайберген Жұбановтың 100 жылдығына арналған 

ғылыми конференция ӛткізілді. 

1999 ж. Ақтӛбе қаласы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе 

мемлекеттік университетінде «Жұбанов тағылымы-IV»: 

«Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл білімі» 

Республикалық ғылыми-теориялық конференция ӛткізілді. 

«Ақтӛбе университеті» газетінің 1999 жылғы номерлері 

түгелдей дерлік профессор Қ.Жұбановтың 100 жылдығына 

арналды. 

1999 ж. Алматы қаласы ҚазМҰУ-де «Қ.Жұбанов және 

тіл білімінің ӛзекті мәселелері» республикалық ғылыми-

теориялық конференция ӛткізілді.  

1999 ж. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтында профессор Құдайберген Жұбановтың 100 

жылдығына арналған ғылыми конференция 

ұйымдастырылды. 

1999 ж. Профессор Құдайберген Жұбановтың 100 

жылдығына арналған халықаралық экслибрис пен  графика 

кӛрмесі ӛткізілді. 

1999 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік  

университеті Жалпы және қазақ тіл білімі кафедрасының 

аспиранттары Н.А. Садуақас, М.О.Миров  профессор 

Қ.Жұбановтың фонетикасы,  ғылым тілі мен 

терминологиясы проблемалары бойынша кандидаттық 

диссертация қорғады. 

2002 ж. Ақтӛбе қаласы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе 

мемлекеттік университетінде дәстүрлі «Жұбанов 
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тағылымы-V» республикалық ғылыми-теориялық 

конференция ұйымдастырылды. 

      2004 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

педагогикалық институтында   «Жұбанов тағылымы-VІ» 

халықаралық ғылыми – теориялық конференциясы 

ұйымдастырылды.   

        2009 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

университетінде  «Жұбанов тағылымы-VІІ» халықаралық 

ғылыми конференциясы ұйымдастырылды.  

2013 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

университетінде «Жұбанов тағылымы-VІІІ: Қазақстан 

түркі ӛркениеті мен тарихы тоғысында» халықаралық 

ғылыми конференциясы ұйымдастырылды. 

2016 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінде мектеп мұғалімдерінің 

қатысуымен «Жұбанов  тағылымы» облыстық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды. 

  2017 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінде «Жұбанов тағылымы-IX» 

дәстүрлі халықаралық ғылыми конференциясы 

ұйымдастырылды. 

  2019 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінде  Құдайберген Қуанұлы 

Жұбановтың туғанына 120 жыл,  Есет Құдайбергенұлы 

Жұбановтың туғанына  90 жыл толуына арналып, 

«Жұбанов тағылымы-X» дәстүрлі  халықаралық ғылыми 

конференциясы ұйымдастырылды. 
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1974 
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1974. – 492-493 беттер. 

 

 

1990 
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1990. - 91 бет. 
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Жұбанов. - Алматы: Ӛнер, 1990. - 208 бет 

 

 

1994 

 

5. Тектіғұлова Ж. Кейбір тілдік элементтердің 

этимологиялық табиғаты: Проф. Қ. Жұбановтың 
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лингвистикалық концепциялары тұрғысынан. – Ақтӛбе, 

1994. – 42 бет. 

 

 

1998 

 

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

жылдығына қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдарының 

ӛзекті мәселелері бойынша ӛткен республикалық 

"Жұбанов тағылымы" конференцияларының материалдары 

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

  

7. Алдашев Н.М. Қ.Жұбанов және сӛзжасам мәселесі / Н. 

М. Алдашев // Жұбанов тағылымы. Қ. Жұбановтың 100 

жылдығына қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдарының 

ӛзекті мәселелері бойынша ӛткен Республикалық 

"Жұбанов тағлымы" конференцияларының материалдары 

(1989,1994,1996жж.). - 1998. - С. 113-117 бет 

 

 

1999 

 

8. Миров М.О. Профессор Құдайберген Жұбановтың 

ұлттық ғылым тілін жасаудағы ролі: филология 

ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 

дайындалған диссертацияның авторефераты / М. О. 

Миров. - Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті, 1999. - 27 бет 

 

9. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер / Қ. 

Жұбанов. - : Ғылым, 1999. - 581 бет. 

 

10. Тайжанұлы А. Құдайберген Жұбанов дүниетанымы / А. 

Тайжанұлы, Б. Ахан. - Ақтӛбе, 1999. - 98 бет. 
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11. Алдашев Н.М. Қ.Жұбановтың "Қиюлы сӛз" туралы 

ілімі / Н. М. Алдашев // Жұбанов тағылымы IV 

Республикалық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары. - 2004. -  14-16 қазан,1999 жыл.  171-175 бет 

 

 

2000 

 

12. Кенжебаев К., Оралбай Ә.  Құдайберген Жұбанов. – 

Алматы: Ана тілі, 2000. – 15,5 б.т.  

 

13. Хасанұлы Б. Жұбановтану: тіл саласындағы 

репрессия. – Ақтӛбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе 

мемлекеттік университеті редакциялық-баспа орталығы, 

2000. – 120 б.  

 

14. Хасанулы Б. Жубанововедение: в контексте 

формирования общего языкознания, социолингвистики и 

психолингвистики в Казахстане. Репрессии в сфере языка . 

– Актобе: Редакционный отдел Актюбинского 

государственного университета им. К.Жубанова, 2000. 

 

 

2002 

 

15. Жұбанова М.Қ. Құдайберген Жұбанов ұлттық 

дидактика проблемалары хақында: оқу құралы.: Ғылым, 

2002. - 82 бет. 

 

 

2004 

 



16 
 

16. Жұбановтану жылнамасынан: Биобиблиографиялық 

дерек кӛздері / ред. Е. Жұбанов. - Ақтӛбе: РБК, 2004. - 186 

бет.   

 

17. Жұбанов тағылымы: IV Республикалык ғылыми-

теориялық конференция материалдары / ред. Г. Ж.  

Нұрышев. - ЦНТИ, 2004. - 316 бет. 
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