Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ
АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
АНЫҚТАМА – БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ БӨЛІМ

ПАНГЕРЕЕВ АБАТ ШАМҰЛЫ
Фольклортанушы ғалым, профессор
биобиблиографиялық көрсеткіш

Ақтөбе 2019
-

-

Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ
АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
АНЫҚТАМА – БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ БӨЛІМ

Фольклортанушы ғалым,
профессор А.Ш.Пангереевтің
60 жылдық мерейтойына арналған
биобиблиографиялық көрсеткіш

Ақтөбе 2019
-1-

Құрастырушы: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің ғылыми кітапханасы. Анықтама - библиографиялық бөлімінің
библиографы Шаншарова Г.И.

Абат Пангереев: Биобиблиографиялық көрсеткіш. Ақтөбе, 2019 – 27 бет.

Басылымға жауапты:
кітапхана директоры

Мазылбекова И.У.

Құрастырған:
библиограф

Шаншарова Г.И.

-2-

АБАТ ШАМҰЛЫ ПАНГЕРЕЕВ
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Алғы сөз
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің Ғылыми
кітапханасы белгілі фольклортанушы ғалым, филолология ғылымдарының
докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Педагогикалық Ғылымдар
Академиясының академигі, Қазақстан журналистер Одағының мүшесі Пангереев
Абат Шамұлының ғылыми-шығармашылық еңбектері мен өмір жолы туралы
жазылған библиографиялық көрсеткіш даярлап оқырманға ұсынып отыр.
Филология ғылымдарының докторы Пангереев Абат Шамұлы фольклортану
ғылымында өзіндік орны бар тұлға. Оның ғылыми еңбектерінің басты
артықшылығы фольклормен, топонимиканың бір-біріне байланыстылығын
зерттеп, нәтижесінде фольклортану саласында «Топонимдік фольклор» аталатын
жаңа жанр әкеліп, ғылыми айналымға енгізу болып табылады. Топонимдік
фольклор жанры фольклорды жаңа қырынан қарастырып, оны басқа да ғылым
салаларымен салыстырмалы аспектіде зерттеуге, ұлттық мәдени дәстүрлер
аясында алып зерделеуге жол ашады.
«Топонимдік фольклордың жанрлық түрлері» атты монографиясында және
«Қазақтың топонимдік фольклоры» аталатын электронды оқу құралында
А.Ш.Пангереев фольклортану саласында тұңғыш рет топонимдік фольклордың
жанрлық түрлерінің классификациясын жасап, олардың әрқайсысының
функцияларын айқындайды.
Ғалым зерттеуші сонымен бірге Қобыланды батырдың эпикалық бейнесінің
суреттелуі, тарихи тұлғасының айқындық табуына байланысты, Шернияздың
бұрын жарияланбаған әдеби мұралары туралы жазылған еңбектерімен
ерекшеленеді.
Жалпы А.Ш.Пангереевтің ғылыми-зерттеу саласы кең. Ол фольлортанумен
қатар қазақ әдебиетінің тарихы, әдебиеттану, әдеби өлкетану, қазақ әдебиеті пәнін
оқыту әдістемелері мәселелері бойынша жазылған көптеген ғылыми және ғылыми
көпшілік еңбектердің авторы.
Көрсеткіш қазақ, орыс және шетел тілдерінде де 1991 жылдан 2018 жылдың
желтоқсан айына дейін жарияланған материалдарды қамтып, бірнеше тараудан
тұрады. Онда негізінен Абат Шамұлы Пангереевтің өмірі мен шығармашылығы,
ғылыми еңбектері туралы әдебиеттер қамтылған. Биобиблиографиялық
көрсеткішті құрастыруда Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің
ғылыми
кітапханасының
кітап
қоры
анықтамалық
библиографиялық ақпараты (каталогтар, картотекалар, анықтамалық- ақпараттық
қор), кітап палатасының басылымдары баспасөз мақалалар мен рецензиялар, газет,
журнал мақалаларының шежірелері пайдаланылды.
Бұл басылымда көмекші құрал ретінде А.Пангереев шығармаларының,
есімдердің, басылым аттарының алфавиттік көрсеткіштері берілген.
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Биобиблиографиялық көрсеткіш ізденушілер мен ғылыми қызметкерлерге,
кітапханашыларға, мәдениет қызметкерлеріне, докторанттарға, магистранттарға,
студенттерге және көпшілік оқырмандарға арналған.

ПАНГЕРЕЕВ АБАТ ШАМҰЛЫ
1959 жылы 25 қаңтарда Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл селосында
қызметкер отбасында дүниеге келген. 1966-1976 жылдары Н.К.Крупская
атындағы Ойыл қазақ орта мектебінде оқыған.
Еңбек жолын 1976 жылы Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт
мектебінде спорттың бокс түрінен жаттықтырушы болып бастаған. 1977-1979
жылдары Германиядағы Кеңес армиясы қарулы күштерінің қатарында
азаматтық борышын өтеп келгеннен кейін, 1979-1980 жылдары Ойыл халық
депутаттары аудандық Кеңесі Атқару комитеті жанындағы дене шынықтыру
және спорт комитетінің төрағасы болып қызмет жасаған.
1980-1985 жылдары Қарағанды мемлекеттік университетінің (қазіргі
Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті) филология
факультетінде оқыған. Университетті бітіргеннен кейін Ақтөбе облыстық білім
беру басқармасына жолдамамен келіп, облыстық мектеп-интернатта (қазіргі
М.Құсайынов атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектепинтернатта) тәрбиешілік, ұстаздық қызмет жасаған.
1987-1988 жылдары
Ақтөбе педагогикалық институтына (қазіргі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті) психология
және педагогика, бастауышта оқытудың педагогикасы мен методикасы
кафедраларында оқытушылық қызметте болады.
1989 жылы А.Ш.Пангереевтің тікелей ат салысуымен институт
қабырғасында ел көптен күткен егемендіктің айқын белгілерінің біріндей
болып Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы ашылады. Аталмыш мамандық
алғашында шетел тілдері факультеті құрамына енгізіліп, Қазақ және шетел
филологиясы факультеті болып құрылған жылдары факультет деканының
орынбасары қызметін атқарады. 1991-1992 жылдары ол ғылыми жұмыстармен
шұғылдану, ғылыми-зерттеу жұмысының негізін қалау, тақырыбын бекіту
үшін М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында ғылыми-зерттеу
бағытындағы тағылымдамадан өтеді.
1992 жылы дербес факультет болып құрылған қазақ филологиясы
факультетінің деканы болып сайланады. Бұл жылдары А.Ш.Пангереев
факультеттегі оқу-тәрбие жұмыстарын қалыпты ұйымдастырумен бірге қала
және облыс көлеміндегі қоғамдық жұмыстарға белсене ат салысады. Ол
кезеңдер әр облыста «Қазақ тілі» қоғамдары құрылып, қазақ мектептері мен
балабақшалары бой көтеріп жатқан серпіліс уақыты, рухани жаңару жылдары
болғаны белгілі. Сонымен қатар ол институтқа қазақтың тұңғыш лингвистғалымы, профессор Қ.Жұбановтың есімі берілуі, оқу ордасы қоныс тепкен
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көшенің «Ағайынды Жұбановтар» атануы, оқу орнына университет
статусының берілуі және басқа іргелі істердің басы-қасында болған,
ұйымдастырған адамдардың қатарынан саналады.
1998-2000 жылдары оқу орнында мектеппен арадағы байланысты дамыту
және оқушылардың үзіліссіз білім алуларын қамтамасыз ету үшін ашылған
«Сатылы білім беру және маркетинг» Орталығының директоры қызметін
атқарады.
2000 жылы университетте журналистика мамандығының ашылуына
байланысты жаңадан құрылған журналистика кафедрасының меңгерушілігіне
тағайындалып, облысты жоғары кәсіби білікті журналист мамандармен
қамтамасыз ету ісіне белсене араласады.
2003 жылы филология факультетінің деканы болып қайта тағайындалады.
2006 жылдан 2015 жылға дейін университеттегі іргелі кафедралардың бірі –
қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарады.
2015-2018 жылдары
сырттай оқу факультетінің деканы қызметін
атқарады. Қазір қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, «Абайтану және
ұлттық руханият» ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі болып қызмет
жасауда.
1997 жылы Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институтында филология ғылымдарының
докторы, профессор М.Мырзахметовтың жетекшілігімен «Қазақ поэзиясында
жер-су ұғымдарының бейнеленуі» тақырыбында кандидаттық диссертация
қорғайды. 1999 жылы Қазақстан Республикасы Жоғары Аттестациялық
Комиссиясы бекіткен доцент ғылыми атағын, 2006 жылы Ақтөбе мемлекеттік
университетінің профессоры академиялық атағын алады.
2010 жылы Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институтының жанындағы филология
ғылымдарының докторы дәрежесін беру жөніндегі Д. 533401 диссертациялық
кеңесінде ҚР ҰҒА академигі Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың кеңесшілігімен
«Қазақтың топонимдік фольклоры» тақырыбында докторлық диссертация
қорғайды.
2014 жылы «ЖОО-ның үздік оқытушысы» грантының иегері атанады.
2015ж. Қазақстан ПҒА академигі болып сайланады.
А.Ш.Пангереевтің ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен фольклор,
мифология, әдебиет тарихы және топономастика мәселелеріне арналған. Ол–
көлемі 100 баспа табақ құрайтын ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік
еңбектерінің, атап айтқанда «Жер-су атауларының поэтикасы» (1996),
«Әдебиет және топонимика» (2003), «Әдебиеттануға кіріспе» (2018), «Қазақ
фольклорының мифтік-топонимдік негіздері» (2018) атты оқу құралдары,
«Шекті Мөңке бидің ғибраттары» (1998), «Бернияз Күлеев поэтикасы» (2009)
атты әдеби–зерттеу еңбектері, «Топонимдік фольклордың жанрлық түрлері»
(2014) «Жер-су атаулары және ұлттық руханият» (2018) атты монографиялары
«Қазақтың топонимдік фольклоры» (2018) электронды оқу құралын
жариялаған. Ғылыми мақалалары ҚР БҒМ БҒСБК бекіткен басылымдарда,
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сондай-ақ Польша, Чехия, Румыния, Бразилия, Қытай, Ресей басылымдарында,
халықаралық РИНЦ ақпараттық базасында және халықаралық Scopus, Thomson
Reuters ақпараттық базасындағы басылымдарда жарық көрді.
А.Ш.Пангереев ұстаздық қызметпен қатар қоғамдық жұмыстарда да
белсенді. Бірнеше жылдан бері Ақтөбе облысының ономастика комиссиясының
мүшесі ретінде қала және облыс аумағындағы елді мекен, көше атауларына
ұлттық ұғымға сай атау беру жөнінде үлкен еңбек етуде. Сондай-ақ Қазақстан
Журналистер Одағының мүшесі болып табылатын ол бұқаралық ақпарат
құралдары бетінде танымы, тағылымы мол мақалалар жазып, хабарлар тарату
жөнінде де қалтқысыз қызмет жасап, елге еңбек етіп келеді.
А.Ш.Пангереевтің жетекшілігімен 20-ға жуық магистрлік диссертациялар
қорғалған. Қазір оның жетекшілік жасауымен 2 докторант PhD докторы
академиялық дәрежесін алу мақсатында ғылыми диссертация жазу үстінде.
А.Ш.Пангереев жастар тәрбиесіне байланысты қоғамдық қызметтері және
кәсіби білікті мамандар даярлаудағы жоғарғы оқу орнындағы ұзақ жылғы
қажырлы еңбегі мен ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін Облыстық білім
беру және ғылым қызметкерлері кәсіподағының құрмет грамотасымен (2009ж.),
Ақтөбе қаласы әкімінің алғыс хатымен (2011ж.), Ақтөбе облысы әкімінің алғыс
хатымен (2012ж.), «ЖОО-ның үздік оқытушысы» төсбелгісімен (2014ж.),
«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің құрметті
профессоры» медалімен (2016ж.), «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетіне 50 жыл» мерекелік медалімен, «Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2017ж.) мерекелік медалімен және
«Университетті дамытудағы еңбегі үшін» (2018ж.) медальдарымен
марапатталған.
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АБАТ ШАМҰЛЫ ПАНГЕРЕЕВТІҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ АТАУЛЫ КҮНДЕРІ
1966ж.

Н.К.Крупская атындағы Ойыл қазақ орта мектебіне оқуға
барды

1976ж.

Н.К.Крупская атындағы Ойыл қазақ орта мектебін аяқтады

1976-1977жж.

Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде спорттың
бокс түрінен жаттықтырушы болып қызмет жасады

1977-1979 жж.

Германиядағы Кеңес Армиясы қарулы күштерінің сапында
әскери борышын өтеп келген

1979-1980 жж.

Халық депутаттары Ойыл аудандық кеңесі Атқару Комитеті
жанындағы Денешынықтыру және спорт комитетінің
төрағасы қызметін атқарды

1980-1985 жж.

Қарағанды қаласындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің филология факультетінде оқиды

1985-1987 жж.

Ақтөбе
облыстық
мектеп-интернатында
мұғалімдік қызмет атқарды

1987-1988 жж.

Ақтөбе педагогика институтының
психология кафедрасының оқытушысы

1988-1989 жж.

Ақтөбе педагогика институтының Бастауышта оқыту
педагогикасы мен методикасы кафедрасының оқытушысы

1989-1990 жж.

қазақ және шетел тілдері факультеті деканының орынбасары,
қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы

1990-1991 жж.

Қазақ және шетел тілдері факультеті деканының орынбасары,
қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы
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тәрбиешілік,

Педагогика

және

1991-1992 жж.

Қазақстан
Республикасы
Ғылым
Министрлігі–Ғылым
Академиясы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер
институтында ғылыми тағылымдамадан өтеді

1992-1996 жж.

Қазақ филологиясы факультетінің деканы

1997 ж.

Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институтында филология
ғылымдарының докторы, профессор М.Мырзахметовтың
жетекшілігімен «Қазақ поэзиясында жер-су ұғымдарының
бейнеленуі»
тақырыбында
кандидаттық
диссертация
қорғайды

1996-1998 жж.

Тарих-филология факультеті деканының орынбасары

1998-2000ж ж.

Сатылы білім беру және маркетинг Орталығының директоры

1999ж.

Қазақстан Республикасы Жоғары Аттестациялық Комиссиясы
бекіткен доцент ғылыми атағын алады

2000-2004жж.

Журналистика кафедрасының меңгерушісі

2004-2006 ж.

Филология факультетінің деканы

2006ж.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің
профессоры академиялық атағын алады

2010ж.

Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясы М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институтының жанындағы
филология ғылымдарының докторы дәрежесін беру жөніндегі
Д. 533401 диссертациялық кеңесінде ҚР ҰҒА академигі Сейіт
Асқарұлы
Қасқабасовтың
кеңесшілігімен
«Қазақтың
топонимдік фольклоры» тақырыбында докторлық диссертация
қорғайды.

2014ж.

«ЖОО-ның үздік оқытушысы» грантының иегері

2015ж.

Қазақстан ПҒА академигі болып сайланады

2015-2018жж. Сырттай оқу факультетінің деканы
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2018ж.

Қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры «Абайтану және
ұлттық руханият» ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі

МЕДАЛЬДАР. АЛҒЫС ХАТТАР

А.Ш.Пангереев жастар тәрбиесіне байланысты қоғамдық қызметтері және
кәсіби білікті мамандар даярлаудағы жоғарғы оқу орнындағы ұзақ жылғы
қажырлы еңбегі мен ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін
2004ж.

Әжібай би мен Арал батырдың кесенесін тұрғызу
жөніндегі Атырау ұйымдастыру комитетінің алғыс хаты

2009ж.

Ақтөбе облыстық білім беру және ғылым қызметкерлері
кәсіподағының құрмет грамотасы

2009ж.

Ақтөбе облысы тілдерді дамыту басқармасының алғыс
хаты

2011ж.

Ақтөбе қаласы әкімінің алғыс хаты

2012ж.

Ақтөбе облысы әкімінің алғыс хаты

2014ж.

«ЖОО-ның үздік оқытушысы» төсбелгісі

2016ж.

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің құрметті профессоры» медалі

2017ж.

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетіне 50 жыл» мерекелік медалі

2017ж.

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»
мерекелік медалі

2017ж.

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті ректорының БАҚ саласы күніне орай
алғыс хаты
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2018ж.

«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті ректорының «Университетті дамытудағы
еңбегі үшін» медалі

2018ж.

Өтежан Нұрғалиевтің 80 жылдық мерейтойына
арналған республикалық жыр мүшайрасының
өткізілуіне қосқан үлесі үшін алғыс хаты

АБАТ ШАМҰЛЫ ПАНГЕРЕЕВТІҢ 1991-2018 ЖЫЛДАРЫ ЖАРЫҚ
КӨРГЕН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ
ТІЗІМІ
Еңбектің атауы
1

Ш.Бөкеевтің өмір
туралы толғаулары

2

Әдебиет және
топонимика мәселелері

3

Халық педагогикасы
және топонимика

4

Қазақстанның Батыс
аймағы ақындары
шығармаларындағы жер
тарихы және
отаншылдық сарын
Әдебиетті өлке
тарихымен
байланыстыра оқыту

5

6

Әдебиеттегі
топонимикалық атаулар

7

Қазақ даласында өткен
тарихи оқиғалар ізінің

Баспа, журнал, конференция (атауы, №,
жылы) авторлық куәліктің №
Тезисы докладов региональной научной
конференции молодых ученых Западного
Казахстана.-Актюбинск, 6-7 апреля, 1990. –
С. 9-11.
Тезисы докладов 2-ой региональной
научной конференции молодых ученых
Западного Казахстана.-Актюбинск, 1991. –
С. 65-66.
«Халық педагогикасы мен психологиясы
дәстүрлерінің оқу-тәрбиесінде қолданылуы»
атты республикалық ғылыми-практикалық
конференция материалдары.– Алматы,19-20
мамыр, 1992. –24 - 25 бб.
Батыс Қазақстан жас ғалымдарының
ІІІ ғылыми конференциясы
баяндамаларының тезистері. – Ақтөбе, 2930 маусым, 1992. – 62-63 бб.
«Жоғары оқу орындарындағы оқыту
методикасы және педагогика мәселелері»
атты конференция материалдары. – Ақтөбе,
1993. – 54 – 55 бб.
Батыс Қазақстан жас ғалымдарының
ІY ғылыми конференциясы. Баяндама
тезистері. – Ақтөбе, 29-30 маусым, 1993. –
23-24 бб.
Батыс Қазақстан жас ғалымдарының
ІV ғылыми конференциясы. Баяндама
- 11 -

8

9

10

11
12
13

14

15
16

әдебиеттегі кейбір
көріністері
Исатай – Махамбет
көтерілісіне байланысты
туған өлең-жырлар
Жер тарихына
байланысты айтылған
өлең-жырлар
Жер-су атауларының
поэтикасы
«Таңбалылар» туралы ой
толғасақ
Жер-су атауларының
поэтикасы
Ұстаз туралы сөз
М.Әуезов және
фольклортану
мәселелері
Жер-су атаулары –
елдігіміздің белгісі
Қ.Жұбанов
еңбектеріндегі
топономастикалық
деректер

тезистері. – Ақтөбе, 30 маусым, 1993. – 2526 бб.
Батыс Қазақстан жас ғалымдарының
ІY ғылыми конференциясы. Баяндама
тезистері. – Ақтөбе, 1993. – 27-28 бб.
Сборник научных исследовательских статей
по
актуальным
проблемам
истории
Казахстана. – Актюбинск, 1993. – С. 40 – 45.
Материалы 5-ой научной конференции
молодых ученых Западного Казахстана. –
Актюбинск, 28-29 июня, 1994. – С. 92-98.
Ақтөбе.-1995. - 2 қараша.
Көмекші оқу құралы.-Ақтөбе:
«Полиграфия», 1996. - 114 б.
Нар қазақ. Профессор Мұхтар Арын туралы
естеліктер. - Алматы: Арыс, 1996. -272 б. –
159-162 бб.
Ақтөбе университеті газеті.- 1997. -14 сәуір.
Ойыл газеті. - 1997. - 16 тамыз.
Профессор Қ.Жұбановтың туғанына 100
жыл толуына орай қазіргі заманғы
гуманитарлық
ғылымдарының
өзекті
мәселелері бойынша өткен республикалық
«Жұбанов тағылымы» конференциясының
материалдары. – Ақтөбе, 1998. – 151 – 156
бб.
Көмекші оқу құралы.-Ақтөбе: Қ.Жұбанов
атындағы АМУ редакциялық- баспа бөлімі,
1998. - 35 бет
ҚР ҒМ-ҒА Хабарлары. -1998. - №2. - 42-44
бб

17

Шекті Мөңке бидің
ғибраттары

18

Көне түркі жазба
ескерткіштеріндегі жерсу ұғымы
Бір атау көп ойларға
Ақтөбе.- 1998.- 5 ақпан.
жетелейді немесе Өтеген
атауының өткені туралы
Бір атау көп ойларға
жетелейді немесе Өтеген Ақтөбе.- 1998.- 9 ақпан.
атауының өткені туралы

19

20
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21

22

23
24
25

26

27

Алқалаған алты әлім,
айтпаған сөзін қате деп...
(Сарышолақ шайырдың
туғанына 140 жыл толуы
қарсанында)
Ақтөбелік жыраулар,
ақын, жазушылар
жөніндегі «Қазақ
әдебиеті»
энциклопедиясында
жарық көрген
материалдар
Қалың жұрт Шерниязды
ұмытты ма?
Топонимдер шертер сыр
Преподавание
топонимики как
учебного предмета

Ономастиканың жалпы
мәселелері. (Ақтөбе
облысы топонимдері
негізінде)
Қобыланды батырға
байланысты жер-су
атаулары

28

Жер-су атауларының
поэтикасы

29

Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан»
повесіндегі жер-су
атауларының қолданыс
аясы
Қобыланды батырға
қатысты топонимдерді
саралағанда
Әдебиет және
топонимика
Махамбет

30

31
32

Ақтөбе.- 1998.-10 наурыз.

Қазақ әдебиеті. Энциклопедия. – Алматы:
Білім және ғылым министрлігі. Қазақстан
даму институты, 1999. – 752 бет
(79,83,212,434,470,482,483,498,495,580,629,6
48,511 бб).
Ақтөбе.-2000. - 22 тамыз.
Зерде. - 2001. -№4. – 13-ші б.
Материалы
медународной
научнопрактической электронной конференции
«Психолого-педагогическая
диагности
деятельности учителя в транзитивном
обществе:
теория,
технологии,
эксперимент,практика». - Актобе, 2001. –
С. 77-80.
Тәуелсіздік тұғыры – мемлекеттік тіл.
Облыстық ғылыми-теориялық конференция
материалдары. - Ақтөбе, 2002. – 33-37 бб.
«Жұбанов тағылымы - V» республикалық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары. - Ақтөбе, 4-5 қазан, 2002. –
104 – 106 бб.
«Ономастика: бүгіні мен болашағы» атты
республикалық
ғылыми-практикалық
конференцияның материалдары. – Астана,
4-5 шілде, 2002. - 98 -101 бб.
Ақтөбе
мемлекеттік
университетінің
Хабаршысы. -2002.- №2.- 34 - 38 бб.
ҚР БҒМ ҰҒА Хабарлары. – 2002. - №4. – 93
– 98 бб.
-Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АМУ
редакциялық-баспа бөлімі - 2003. – 118 б.
Ақтөбе
мемлекеттік
университетінің
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

поэзиясындағы жер-су
атаулары және оның
көтеріліс тарихына
қатыстылығы
Халықтық
топономастиканың
жалпы филологиялық
аспектілері
Халық әдебиеті және
топонимия

Әжібай би мен Арал
батыр тұлғасы: аңыз бен
ақиқат
Жер-су ұғымы және ол
жөніндегі
мифофольклорлық
сюжеттер
Қобыланды батыр:
эпикалық есім мен
тарихи тұлға мәселесі

Хабаршысы.- 2003. -№2. – 41 – 45 бб.

Жұбанов тағылымы: IV республикалық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары. – Ақтөбе, 2004. – 214 – 218
бб.
«Қазақ
ономастикасының
өзекті
мәселелері» атты республикалық ғылымипрактикалық
конференцияның
материалдары. –Астана, 30 қараша, 2004. –
84-88 бб.
Ақтөбе
мемлекеттік
университетінің
Хабаршысы. -2004. №4.- 22-25 бб.
ҚР ҰҒА Хабарлары. 2005. - №2. – 31-35
бб.

Қобыланды
батыр.
Республикалық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары.
–
Ақтөбе:Қ.Жұбанов
атындағы АМУ редакциялық-баспа бөлімі
2005. – 113-122 бб.
«Қобыланды батыр»
Қобыланды
батыр.
Республикалық
жырының зерттелуінің
ғылыми-практикалық
конференция
библиографиялық
материалдары.
–
Ақтөбе:Қ.Жұбанов
көрсеткіші
атындағы АМУ редакциялық-баспа бөлімі
2005. – 126-130 бб.
Абай
«Абай әлемі: рухани мұра мәселелері және
шығармаларындағы
қазіргі
кезең»
атты
республикалық
мифтік, топонимиялық
ғылыми-практикалық
конференция
танымдар
материалдары. – Ақтөбе,
26-27 мамыр,
2005. – 57-60 бб.
Халықтық ономастика:
«Қазақ
ономастикасы
мен
ретроспективалық шолу терминологиясының өзекті мәселелері»
атты республикалық ғылыми-практикалық
конференция материалдары. – Астана:
«Информ-А» 2005.
Топонимиялық фольклор Мемлекеттің тілін арттыру әрбір азаматтың
мәселелері
міндеті.
Қазіргі
әдебиеттану
мен
фольклористиканың өзекті мәселелері. –
Орал, 2005.
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42

Жер-су атауларының
образдылық сипаты

43

Қобыланды батырға
қатысты топонимиялық
сюжеттер мен тарихи
деректер
Топонимиялық
атаулардағы халық
танымы (мәселенің
қойылысына орай)
Қ.Жұбанов және
халықтық ономастика

44

45

46
47

48

49

50
51

52

53

Жұбанов тағылымы: VI Халықаралық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары, - Ақтөбе, 2005. – 24-25
қазан, - 190-193 бб.
Ақиқат. – 2006.- №5.- 30-32 бб.

Қарағанды университетінің Хабаршысы.
Филология сериясы - 2006. - №1. – 30 – 32
бб.
Қарағанды университетінің Хабаршысы.
Филология сериясы – 2006. - №1.- 36- 38
бб.
Еуразия
гуманитарлық
институының
Хабаршысы. 2006. - №2.- 222 – 226 бб.
Еуразия
гуманитарлық
институының
Хабаршысы. – 2006. - №3. – 161-165 бб.

Фольклор және
топонимика
Қобыланды батырға
байланысты
топонимиялық сюжеттер
мен тарихи деректер
Көшпенділер өміріндегі Материалы
международной
научной
топонимиялық
конференции Арало-Каспийский регион в
атаулардың ролі
истории и культуре Евразии. Часть 2. –
25-27 мая, 2006. – С. 156-160.
Арал-Каспий
Материалы
международной
научной
аймағындағы жер-су
конференции Арало-Каспийский регион в
атауларының поэтикасы истории и культуре Евразии. Часть 2. –
25-27 мая, 2006. – С. 200-207
Қобыландының қонысы Ақтөбе.-2006. – 6 қыркүйек.
Н.Байғаниннің
«Қазіргі
дәуір
және
Байғанинтану
дастандарындағы
мәселелері» атты аймақтық ғылымимифтік, топонимиялық,
практикалық
конференцияның
ғұрыптық фольклор
материалдары. – Ақтөбе, 24 ақпан, 2006. үлгілері
65-75 б.б.
Ақындық тағдыр:
«Қазіргі
дәуір
және
Байғанинтану
үндестік пен жалғастық мәселелері» атты аймақтық ғылыми(Б.Күлеев пен
практикалық
конференцияның
С.Торайғыров
материалдары. – Ақтөбе, 2006. - 42-56 б.б.
шығармашылығы
негізінде)
Б.Күлеев
«Мемлекеттік тіл: білім және саясат» атты
шығармашылығындағы республикалық
ғылыми-тәжірибелік
мифонимдер мен
конференцияның материалдары. ІІ бөлім. –
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54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

космогониялық
символдар
Мағжан мен Бернияз
шығармашылығындағы
ұлт тағдыры
Бернияз және Абай
шығармашылығының
сабақтастығы
Б.Күлеев пен Рудаки
шығармашылығындағы
табиғат лирикасы
Халық әдебиеті және
топонимика
Жүсіп Баласағұн және
XIX-XX ғасыр
басындағы қазақ
әдебиеті өкілдерінің
шығармашылығындағы
замана бейнесі.
Халық дүниетанымында
«Аққу» бейнесінің
сипатталуы және оның
этномифологиялық
кеңістігі

Орал, 2006. – 40-47 бб.
Қазіргі
әдебиеттану
мен
фольклористиканың өзекті мәселелері:
Ғылыми жинақ. 3-кітап. – Алматы: Қазақ
университеті, - 2006. – 18-24 бб.
ЖОО
–
аралық
ғылыми-теориялық
конференция материалдары. – Ақтөбе.2006. – 190-197 бб.
«Шоқан тағылымы – 11» халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары . – Көкшетау, - 21-23 сәуір.
2006. – 195-197 бб.
Ономастикалық хабаршы. – 2006.- №1. – 4852 бб.
«Орталық Азия және Қазақстан:Түркі
өркениетінің бастауы» атты халықаралық
ғылымипрактикалық
конференция
еңбектері.- Тараз.- 25-26 мамыр, 2006.- 2630 бб

«Арал-Каспий
өңірінің
тарихи-мәдени
мұралары».Халықаралық
ғылымипрактикалық конференция материалдары. –
Ақтау:
Ш.Есенов
атындағы
АқтМУ
баспасы, ІІ бөлім, - 12-15 қыркүйек, 2007. 146-151 бб.
Жоңғар шапқыншылығы «Арал-Каспий
өңірінің
тарихи-мәдени
негізінде туған
мұралары».Халықаралық
ғылымиаңыздардағы жер-су
практикалық конференция материалдары. –
атауларының бейнелену Ақтау: Ш.Есенов атындағы АқтМУ, ІІ
ерекшеліктері
бөлім, - 12-15 қыркүйек, 2007. -154-157 бб.
Ырғыз, Байғанин
Ономастикалық хабаршы. – 2007. - №2 . –
аудандары
18 – 27 бб.
топонимдерінің тарихилингвистикалық
ерекшеліктері
Грек және қазақ
ҚР ҰҒА Хабарлары. – 2007. - №3. – 15-18
мифологиясындағы
бб.
сұлулық пен
сүйіспеншілік көрінісі
Қазақ әдебиетіндегі
Академик З.Қабдолдың 80 жылдығына
«миф» жанры
арналған «Қазақ әдебиеті және қазіргі
заман»
атты
халықаралық
ғылыми- 16 -

64

Қобыланды батыр: аңыз
бен ақиқат.

65

Қобыланды батырға
қатысты топонимиялық
сюжеттер мен тарихи
деректер
Қобыланды батырға
қатысты жер-су
атаулары және оның
жыр генезисіне қатысы

66

теориялық конференцияның материалдар
жинағы.. – Атырау, 2007. – 28-31 бб.
Академик З.Қабдолдың 80 жылдығына
арналған «Қазақ әдебиеті және қазіргі
заман»
атты
халықаралық
ғылымитеориялық конференцияның материалдар
жинағы.. – Атырау, 2007. – 95-97 бб.
Ақиқат.- 2006.- №5.- сәуір.- 70-75 бб.

«Қобыланды
батыр:
аңыздар
мен
шындықтар
тоғысында»
атты
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары. – Ақтөбе,
2007. – 239-250 бб.
«Қобыланды
батыр:
аңыздар
мен
шындықтар
тоғысында»
атты
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары. – Ақтөбе, 2007.
– 283-288 бб.
«Әуезов
шығармашылығы
және
мәдениеттер диалогы»,
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары.
– Семей: М.О. Ауезов
атындағы Семей университеті, 28-29
қыркүйек. 2007.- 56-58 бб.
«Әуезов
шығармашылығы
және
мәдениеттер диалогы» атты халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары. – Семей, 28-29 қыркүйек.
2007. – 54 – 56 бб.
Актуальные проблемы современного
языкознания: Материалы
ІІІ Международной научной студенческой
конференции. – Кокшетау, 2007. – С.5-7.
Ақтөбе
облысының
топонимикалық
кеңістігі. – Ақтөбе, 2007. – 67-75 бб.

67

«Қобыланды батыр»
жырының зерттелуінің
библиографиялық
көрсеткіші

68

Мұхтар Әуезов – қазақ
мифологиясын
зерттеуші.

69

М.Әуезов
зерттеулеріндегі
Қобыланды батыр
тұлғасы

70

Қазақ ырымдарының
мифтік сипаты

71

Топонимдердің тарихилингвистикалық
ерекшеліктері
Шалқыған шабыттың
Актуальные проблемы современного
қайнары (Қорқыт туралы языкознания: Материалы ІІІ
сөз)
Международной научной студенческой
конференции. – Кокшетау, 2007. С. 16-19
Қазақ фольклорындағы
Актуальные проблемы современного

72

73
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қарлығаш бейнесі

74

75

76

77

78

79
80
81

82

83

84

языкознания: Материалы ІІІ
Международной научной студенческой
конференции. – Кокшетау, 2007. С. 24-27
Топонимиялық
Ментальділіктің тілдегі көрінісі:
фольклор: жанр түзу
Халықаралық ғылыми-практикалық
ерекшелігі
конференция материалдары. – Ақтөбе.2008. І т. – 87-90 бб.
Ақтөбе өңірінің
Гуманитарлық зерттеулер мәселелері:
топонимиялық аңыздары Ғылыми мақалалар жинағы. - Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ,2008.- 55-58
бб.
Қазақ фольклорындағы
Гуманитарлық
зерттеулер
мәселелері:
құстар – кейіпкердің
Ғылыми мақалалар жинағы. – Ақтөбе:
көмекші достары
Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ,2008.- №6.
– 88-90 бб.
Топонимиялық
Гуманитарлық
зерттеулер
мәселелері:
фольклор: жанрлық
Ғылыми мақалалар жинағы.Ақтөбе:
ерекшелігі мен
Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2008. -№5.поэтикасы
40-45 бб.
Халық әдебиетіндегі жер- КСРО аймағындағы түрік-мұсылман
су атауларының рухани
халықтарын заман талабына бейімдеудің
негіздері
тарихи тәжірибелері. Халықаралық
ғылыми-теориялық конференция
материалдары. –Ақтөбе.-2008.-14-15
қараша, - 278-283 бб.
Бернияз Күлеев
Әдеби зерттеу. – Ақтөбе: Принт А, 2009. поэтикасы
104 б.
Әдебиеттануға
Тестер жинағы.- Ақтөбе: Қ.Жұбанов
кіріспе
атындағы АМУ баспа бөлімі, 2008.-165 б
Ырғыз, Байганин
Ақтөбе
облысы
топонимдерінің
аудандары
ерекшеліктері.
(зерттеулер,
пікірлер,
топонимдерінің тарихи
ұсыныстар, мақалалар) –Ақтөбе: Nobel,
– лингвистикалық
2009.-3-16 бб.
ерекшеліктері
Топонимиялық фольклор Гуманитарлық зерттеу мәселелері:Ғылыми
жанрының өзіндік
мақалалар жинағы. – Ақтөбе: Қ.Жұбанов
ерекшеліктері
атындағы АМУ РББ, 2009. №8.-202-205 бб
Қ.Жұбановтың
«Жұбанов тағылымы» YІІ халықаралық
«Төңкеріс және қазақтың ғылыми конференция материалдары. І том.
ұлт тілі» мақаласының
– Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ,
мәні туралы
- 4-5 желтоқсан, 2009. – 202 – 205 бб.
Халық әдебиетінде
«Жұбанов тағылымы» YІІ халықаралық
топонимдердің қолданыс ғылыми конференция материалдары. ІІ том.
аясы
4-5 желтоқсан, - Ақтөбе: Қ.Жұбанов
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85

Зар заман поэзиясы
немесе жер-сумен
қоштасу сарындары

86

Топонимика мен
фольклордың байланыс
– бірлігі

87

Топонимический
фольклор: особенности
жанрового построения

88

Топонимические
предания Казахстана

89

Топонимические
легенды Казахстана

90

Духовные основы
топонимических
названий в казахском
фольклоре
Топонимиялық әңгіме
жанры

91

92
93
94
95
96
97

атындағы АМУ РББ, 2009. -49-53 бб.
«Нарманбет Орманбетұлы және азатшыл
Алаш әдебиеті»
атты республикалық
ғылыми-практикалық
конференция
материалдары. – Қарағанды,
23 қазан,
2009. – 166 – 170 бб.
«Қазақстанның
Батыс
өңірлері:
ономастиканың жергілікті мәселелері» атты
республикалық семинардың материалдары.
– Ақтөбе: Nobel, 2009. – 22 – 34 бб.
Materialy VI mezinarodni vedecko – prakticka
konference “Efektivni nastroje modernich ved2010” Dil 16. Filologicke vedy: Praha.
Publishing House “Education and Science”
s.r.o. – 27 сәуір 2010- 05 мамыр 2010, - С. 24
– 26.
Международный
научный
альманах.
Выпуск 7. – Галле, Минск, Бишкек, Актобе, 2010. – С. 486-488 .
Materialy VI Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji “Aktualne problemy
nowoczesnych
nauk-2010”
Volume
23.Filologicznenauki.:Przemysl.Nauka I studa
– 2010. -07-15 czerwca – С. 3-5.
Международный
научный
альманах.
Выпуск 9.- Таганрог, 2010.- С.148-153.

Гуманитарлық
зерттеулер
мәселелері:
Ғылыми мақалалар жинағы.- Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010. №9.
– 15-20 бб.
Топонимические мотивы Мысль.-2010.- №9, - С. 80-82.
казахского фольклора
Топонимдік аңыздар һәм Жұлдыз. – 2010. №9, -. 159-162бб.
ел тарихы
Қазақ фольклорындағы
Ақиқат. – 2010.- №8, - 122-124 бб.
аспан әлемі атаулары
Жер-су туралы әпсанаАқиқат.-№9.- 2010. – 113-116 бб.
хикаяттар
«Мәні» топониміне
Қазақ тілі мен әдеби.- 2010. №9.-76-83бб.
байланысты аңыздар
Ғалымдықты абыздыққа Оқымысты.Академик
С.А.Қасқабасов
ұштастырған
туралы мақалалар, пікірлер және лебіздер. –
- 19 -

98
99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Алматы: ҚазАқпарат, 2010. – 584 б. – 529534 бб.
Ізгілікті ойдың шырағы
Арын М. Бес анық. – Павлодар: Типография
Сытина, 2011. -624 б. - 442-445 бб.
Қазақ әдебиеті
«Әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері»
кафедрасының ғылыми- атты аймақтық семинар материалдары.11
әдістемелік жетістіктері сәуір 2012. –Ақтөбе, 2012. -9-12 бб.
Ақын және оның дәуірі
«Шернияз Жарылғасұлы және ұлт-азаттық
поэзия» атты республикалық ғылымитеориялық конференция материалдары. –
Ақтөбе, 2012. – 45-54 бб.
Шернияз
Шернияз Жарылғасұлы және ұлт-азаттық
шығармашылығы
поэзия» атты республикалық ғылымиҚ.Жұмалиев
теориялық конференцияның материалдары.
зерттеулерінде
– Ақтөбе, 2012. – 71-75 бб.
Шернияздың шешендік
Шернияз Жарылғасұлы және ұлт-азаттық
сөздері
поэзия» аттыреспубликалық ғылыми –
теориялық конференция материалдары.Ақтөбе, 2012.-75-78 бб.
Топонимиялық фольклор Шынжаң Қоғамдық Ғылымдар Академиясы
– ұлттық фольклордың
жанындағы «Шынжаң қоғамдық ғылымы»
бір саласы
журналы. – ҚХР, Үрімші.- 2012-№3. – 1925 бб.
Ойыл жәрмеңкесі.
Адал азамат, үлгілі отбасы, жетістікті ғалым
– зерттеуші. – Ақтөбе: А-Полиграфия, 2013.
– 472 б. – 409-413 бб.
Уақыт категориясының
«Жұбанов тағылымы» YІІІ: Қазақстан түркі
зерттелу аспектілері: күй өркениеті тоғысында» атты халықаралық
және ұлттық таным.
ғылыми конференция материалдары. –
Ақтөбе, 4-5 наурыз, 2013. -413-416 бб.
Топонимдік фольклор
«Топонимдік фольклор» пәнінің оқу –
әдістемелік кешені. – Ақтөбе: Қ.Жұбанов
атындағы АӨМУ РББ, 2014.- 88 б.
Фольклордың ұлттық
«Фольклордың ұлттық негіздері» пәнінің
негіздері
оқу – әдістемелік кешені. – Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ РББ, 2014.176 б.
Әдебиеттануға кіріспе
«Әдебиеттану кіріспе» пәнінің оқу –
әдістемелік кешені . – Ақтөбе: Қ.Жұбанов
атындағы АӨМУ РББ, 2014.-72 б
Топонимдер арқылы
Филологиялық пәндерді оқыту мәселелері:
танылатын отаршылдық инновациялық
технологиялаларды
дәуір бейнесін оқыту
қолдану,
проблемалық
және
жолдары
перспективалық
даму
бағыты.
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110

111

112

113

114

115
116

117

Республикакалық
ғылыми-әдістемелік
семинар
материалдары.-Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ
баспа
орталығы, 2014. – 10-16 бб.
Көне түркі жазба
«Көне түркі жазуы – биік өркениет
ескерткіштеріндегі
белгісі»/Көне
түркі
(руна)
жазуы
Өтукен топонимі туралы құпиясының ашылғанына 120 жыл толуына
орай өткізілген республикалық ғылымипрактикалық семинар материалдары. –
Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ баспа
орталығы, 2014. – 100-103 бб.
Топонимдер және
Материалы за 10-а международна научна
ұлттық таным
практична конференция, «Образование и
наука на ХХІ век», - 2014. Том 8.- С.66-72.
Шернияз
«Көне түркі жазуы – биік өркениет белгісі»
дүниетанымындағы
/Көне түркі (руна) жазуы құпиясының
экзистенциалдық сарын ашылғанына 120 жыл толуына орай
өткізілген
республикалық
ғылымипрактикалық
семинар
материалдары.Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ баспа
орталығы, 2014. – 176-179 бб.
Романдық эпоста
Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka
топонимдердің қолданыс conference “Zpravyvedecke ideje-2014” Dil 8.
аясы
Filologickevedy.:Praha. Publishing House
«Education and Science» s.r.o. – 112 stran. –
С. 56 – 63.
Оқу процесінде жаңа
«Қазақстан 2050» стратегиясы – жоғары
технологиялық
оқу орындарында педагог кадрларды
тәсілдерді қолдану
кәсіби
даярлауды
қалыптастыру
жолдары
концепциясының негізі» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары. – Шымкент: «Оңтүстік
полиграф», 14-15 қараша, 2014. -82 – 85 бб.
Қазақтың топонимдік
Электронды оқу құралы.- Ақтөбе, 2017.
фольклоры
Особенности
Теоретические и практические проблемы
взаимосвязи фольклора
развития современной науки: сборник
и топонимики
материалов 6-й международной научно.практический конференция - Махачкала,
30 ноября, 2014. - С. 104-107.
Ертарғын жырының
«Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың
эпикалық кеңістігін
зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы» атты
танытуда
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
топонимдердің қызметі
конференция материалдары. – Орал: Батыс
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118

119

120

121

122

123

124

Топонимдік
фольклордың жанрлық
түрлері
Қазақ фольклорының
мифтік-топонимдік
негіздері
Әдебиеттануға
кіріспе
Топонимические
сюжеты и исторические
факты, связанные с
Кобыланды батыром
Фольклордың
синкреттілік сипаты
және оны оқыту
мәселелері
Топонимдік
сюжеттердің түркі
халықтарына ортақ
сарындары
Қобыланды батыр:
эпостық қаһарманнан
тарихи тұлғаға дейін

125

Хикая жанры: зерттелу,
жиналу, жүйелену
мәселелері

126

Академик
С.А.Қасқабасовтың
фольклорды жаңа
қырынан зерттеулері

127

С.Қасқабасов - қазақ
мифологиясының
негізін қалаушы ғалым

Қазақстан гуманитарлық академиясының
баспа орталығы. 3-4 қазан, 2014. – 150 –
152 бб.
Монография. – Ақтөбе: NOBEL. -2014. –
465 б.
Оқу
құралы–
Ақтөбе:
баспаханасы, 2014. – 208 б.

С.Жанәділов

Оқу құралы.- Әдебиеттануға кіріспе.
Қашықтан оқытуға арналған оқу құралы. –
Ақтөбе: ЖК С.Жанәділов баспаханасы,
2014.- 190 б.
Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы.
Научный журнал.(ISSN №2307-5902), №1
(10), 2015. – С. – 98-107.
«Әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері»
атты республикалық ғылыми-әдістемелік
семинар материалдары. – Ақтөбе, 24 сәуір
2015.- 13- 17 бб.
Гуманитарлық
зерттеулер
мәселелері:
Ғылыми мақалалар жинағы. – Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Баспа
орталығы, 2015.- №21. – 24-28 бб.
Гуманитарлық
зерттеулер
мәселелері:
Ғылыми мақалалар жинағы. – Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Баспа
орталығы, 2015.- №21. – 62-69 бб.
«Қазақ әдебиеті және оны оқытудың өзекті
мәселелері» атты республикалық ғылымиәдістемелік семинар материалдары. –
Ақтөбе: ЖК С.Жанәділов баспаханасы.
2015. – 80-87 бб.
«Академик Сейіт Қасқабасов және қазақ
фольклористикасы» атты халықаралық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары. М.Әуезов атындағы әдебиет
және өнер институты. – Алматы: «Әдебиет
әлемі».- 2015. – 73-84 бб.
«Академик Сейіт Қасқабасов және қазақ
фольклористикасы» атты халықаралық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары. М.Әуезов атындағы әдебиет
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128

Топонимдік фольклор:
жанрлық түрлері,
классификациясы,
атқаратын қызметі

129

Топонимдік аңыздар
табиғаты

130

Фольклорлық
шығармаларда
топонимдердің
қолданылу
ерекшеліктері («Қозы
Көрпеш-Баян сұлу»
жырының негізінде

131

Білім беру жолдары:
проблемалары, даму
бағыттары

132

Азамат, Ғалым,Ұстаз
немесе Әдебиет
Молдахановтың үш
анығы

133

Ұлттық қаһармандық
рух
Ә.Кекілбаевтың тарихи
романдары:Әбілхайыр
хан бейнесінің
сомдалуы, саяси астары

134

және өнер институты, - Алматы: «Әдебиет
әлемі».- 2015. – 120-126 бб.
«Фольклор және ұлттық идея» атты
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің құрылғанына
50 жыл толуына арналған халықаралық
ғылыми конференция материалдары.- 2021 қазан, 2016. – 34-39 бб.
Халықаралық
фольклортанушылар
Конгресінің материалдары. – Астана:
Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 5 қазан,
2015. – 89-91 бб.
«Қазақ
лингвофольклортану»
ғылыми
жобасы аясында Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай
өткізілген
«Қазақ
лингвофольклортануының
бүгіні
мен
болашағы»
атты
республикалық
конференция
материалдары.
–Астана.
Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ баспасы, 2016. -70 –
78 бб.
Қ.Жұбанов
атындағы
Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің құрылғанына
50 жыл толуына арналған сырттай оқу
факультетінің ұйымдастырумен өткен .
«Білім беру ұйымдарындағы оқытудың
жаңа
әдістері»
атты
Халықаралық
интернет-конференцияның материалдары, Ақтөбе, 2016. – 4-5 бб.
Фольклортанушы
ғалым. (Профессор
Ә.Молдахановтың
80 жасқа толу
мерейтойына орай дайындалған мақалалар
жинағы).-Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы
АӨМУ Баспа орталығы, 2016.-185.-15-17
бб.
Ақтөбе.- 2016.- 6 қазан.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25
жылдығына және Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің
құрылғанына 50 жыл толуына орай
өткізілген «Қазақ әдебиетіндегі тарихи
прозаны оқытудың өзекті мәселелері» атты
республикалық
ғылыми-әдістемелік
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135

Әлем
мифологиясындағы
жылқы бейнесі

136

«Edige» as the common
heritage of the turkic
peoples: historical basis
of the epos
Топонимдік фольклор:
жанрлық түрлері,
классификациясы,
атқаратын қызметі

137

138

Батырлық эпостағы жерсу атауларының
көркемдік қызметі

139

Топонимический
фольклор как жанр
устного народного
творчества

140

Топонимдердің
танымдық және
эстетикалық қызметі
Романдық эпоста
топонимдердің
қолданыс аясы
Топонимдердің
Қобыланды батыр
тұлғасын анықтаудағы
қызметі.
Топонимдік фольклор
және оның жанрлық
түрлері
Тарихи және

141

142

143

144

семинар
материалдары. – Ақтөбе: ЖК
Жанәділов баспаханасы, 2016. – 147-152 бб.
Қ.Жұбанов
атындағы
Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің құрылғанына
50 жыл толуына арналған сырттай оқу
факультетінің ұйымдастырумен өткен .
«Білім беру ұйымдарындағы оқытудың
жаңа әдістері» атты халықаралық интернетконференцияның материалдары. – Ақтөбе,
2016. – 17-21 бб.
International Journal of Environmental &
Science Education, 2016, VOL.11, NO.14,
pp.6395-6408. - Published Online: September
8, 2016
«Фольклор және ұлттық идея» атты
халықаралық
ғылыми
конференция
материалдарының жинағы. – Ақтөбе:
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Баспа
орталығы, 20-21 қазан 2016. – 299-303 бб.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің
Хабаршысы.
Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2016.№3 (112). Астана: ЕҰУ. – 171-177 бб.
Развитие гуманитарной науки в регионах
России:
Материалы
Международной
научной конференции, посвященной 85летию Федерального гос. Бюджетного
учреждения науки институт истории, языка
и литературы Уфиммского научного центра
РАН. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН,2017.-386 с.
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2017.№5 (49).-Астана. – 211-214 бб.
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2017. №5 (49). –Астана. – 242-245 бб.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің
Хабаршысы.
Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2017.№5 (120). Астана: ЕҰУ. – 121-125 бб.
С.Торайғыров
атындағы
Павлодар
мемлекеттік университетінің Хабаршысы
№4. 2017.
С.Торайғыров
атындағы
Павлодар
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топонимдік аңыздар
145 Жер-судың ежелгі мәні
мен маңызы
146

147

148

149

150
151

152

153

154

“Koblandy Batyr: from
the Epic Image to the
Historical Person”
Маңғыстау өңірінің
аңыздары мен
әпсаналары
Мифофольклорлық
сюжеттердегі
символдық мән
Ethnographic materials in
the works of Kazakh and
Bashkir writers

Шернияз және оның
дәуірі
Ономастиканың жалпы
филологиялық
аспектілері
Едігенің эпикалық және
тарихи бейнесін
айқындаудағы жер-су
атауларының қызметі
Қазақ поэзиясы бір
ғасыр бедерінде

Сатира сардары

мемлекеттік университетінің Хабаршысы
№4. 2017.
Батыс
Қазахстан
мемлекеттік
университетінің Хабаршысы. -2017.- № 3
(67) Орал. -188-193 бб.
Anais da Academia Brasileira de Ciências
versão impressa ISSN 0001-3765 versão Online ISSN 1678-2690 Dear Mr
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. №2 (57). –Астана. – 173-178 бб.
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. №2 (57). –Астана. – 127-131 бб.
Anais da Academia Brasileira de Ciencias
(2017) 89 (3 Suppl.): 2285-2295 (Annals of the
Brazilian Academy of Sciences) Printed
version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN
1678-2690
http://scielo.br.com/en/scielo.php/script=sci_se
rial&pid=0001-65&nrm=iso
www.scielo.br/aabc
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. №5 (49). –Астана. – 242-245 бб.
«Ономастика: Ізденіс пен тәжірибе»
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция материалдарының жинағы –
Ақтөбе: М.Стиль баспаханасы, 29 наурыз
2018жыл. –32-36 бб.
Ер Едіге және ХХІ ғасырдағы ұлттық сана:
атты
халықаралық
конференция
материалдары. –Ақтөбе: 26 сәуір, 2018ж.
–112-116 бб.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында
көрнекті ақын Өтежан Нұрғалиевтің 80
жылдық мерейтойына орай өткізілетін
«Өтежан Нұрғалиев шығармашылығы:
Әдеби болмыс және дәуір шындығы» атты
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары.
–Ақтөбе:
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің
«Жұбанов университеті» баспа бөлімі, 19
қазан 2018 ж. –5-12 бб.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында
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әдебиеттанушы
ғалым,
филология
ғылымдарының
докторы,
профессор
А.Мұсаевтың
70
жылдығына
орай
өткізілген «Қазақ әдебиеттану ғылымы:
дәстүр
және
сабақтастық»
атты
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары.
–Ақтөбе:
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің
«Жұбанов университеті» баспа бөлімі, 9
қараша 2018 ж. –11-16 бб.
155

Профессор Б.Бораш
зерттеулеріндегі
батырлар тұлғасы

156

Тарихи шындыққа
негізделген ғашықтық
дастандар

157

Ғалым Едіге Тұрсынов
зерттеулеріндегі
фольклортану
мәселелері

Филология
ғылымдарының
докторы,
профессор Б.Т.Бораштың 80 жылдық
мерейтойына арналған «Рухани жаңғыру:
әдеби мұра және ұлттық құндылықтар»
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары.
–Ақтөбе:
«Жұбановтану университеті» баспасы, 23мамыр, 2018–304б. –25-28бб.
Филология
ғылымдарының
докторы,
профессор Б.Т.Бораштың 80 жылдық
мерейтойына арналған «Рухани жаңғыру:
әдеби мұра және ұлттық құндылықтар»
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары.
–Ақтөбе:
«Жұбановтану университеті» баспасы, 23мамыр, 2018–304б. –134-138бб.
«ЕДІГЕ
ТҰРСЫНОВТЫҢ
ҒЫЛЫМИ
МҰРАСЫ
ЖӘНЕ
ҚАЗАҚСТАН
ГУМАНИТАРЛЫҚ
ҒЫЛЫМЫ»
Е.Д.Тұрсыновтың туғанына 75 жыл толуына
арналған Халықаралық ғылыми-теориялық
конференция материалдары. “Үш Қиян”
баспаханасы
– Алматы, 20 маусым, 2018 ж.
–75-77бб.
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Фольклортанушы ғалым, профессор А.Ш.Пангереевтің
60 жылдық мерейтойына арналған
биобиблиографиялық көрсеткіш
Тапсырыс № 32
Таралымы 100 дана
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Қ. Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің
«Жұбанов университеті» баспа бөлімі
(Ақтөбе қ., Ә.Молдағұлова даңғылы, 34)
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