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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ректоры

ЕРДЕМБЕКОВ БАУЫРЖАН

АМАНГЕЛДІҰЛЫ

Филология ғылымдарының докторы,

профессор

1974 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Асқаралы
ауылында дүниеге келген.
1991-1992 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Асқаралы
ауылының Лекеров атындағы орта мектепте қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып
жұмыс істеді.

1996 жылы «Семей» мемлекеттік университетінің филология факультетін
«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы бойынша тәмамдады.

1996-1999 ж.ж. аралығында «Семей» мемлекеттік университетінде
аспирантурада оқыды. 1999 жылы «Әріп Тәңірбергеновтің өмірі мен
шығармашылығы. Жаңаша пайымдау» тақырыбында кандидаттық диссертациясын
қорғады.

1999-2000 ж.ж. Семей мемлекеттік университетінің қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасында оқытушы қызметін атқарды.

2001-2004 ж.ж. М.Әуезов атындағы Семей университетінде сырттай оқыту
факультетінің деканы, 2004-2007 ж.ж. М.Әуезов атындағы Семей университетінің
филология факультетінің деканы қызметінде болды.

2007-2008 жылдар аралығында М.Әуезов атындағы Семей университетінің
оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректоры болып жұмыс істеді.

2008-2009 ж.ж. М.Әуезов атындағы Семей университетінің тәрбие ісі және
әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор қызметін атқа рды.

2009 жылы «Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі» тақырыбында
докторлық диссертациясын сәтті қорғады.

2009-2011 жылдар аралығында Семей мемлекеттік педагогикалық
институтында психология-педагогика факультетінің деканы қызметінде болды. 2011
жылы Корей Республикасының Джонгсанг ұлттық университетінде «Салық
төлемдері ғылым дамуының қаржылық негізі ретінде», Ұлыбританияның Рэдинг
университетінде «Қазіргі әлемдегі жоғарыбілім беру саласындағы кәсібилік» және
АҚШ, Канзас, Питтсбург қаласы, Питтсбург ме млекеттік университетінде «Білім
беру саласындағы менеджмент» атты ғылыми -педагогикалық тағылымдамадан өтті.

ҚР БҒМ БҒСБК 2011 жылдың 2 наурыздағы шешімі бойынша «Әдебиеттану»
мамандығының профессоры ғылыми атағы берілді.



2011-2012 ж.ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде
филология факультеті казақ әдебиеттану кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс
істеді. 2012 жылы Францияның Ұлттық білім министрлігінің CIEP педагогикалық
зерттеулерінің Халықаралық орталығында «Экономика және білі м әлеуметтенуі»,
2013 жылы – Чех Республикасы, Прага қаласында «Психология және педагогика»
бағыты бойынша магистрлердің халықаралық тағылымдамасынан өтті.

2014 жылы ғылыми-педагогикалық тағыл ымдамалардан өтті: Назарбаев
университетінде Қазақстанның жоғары білім беру саласындағы көшбасшыларға
арналған дамудың кәсіптік бағдарламасы, Сингапур ұлттық университетінде
Қазақстан Республикасы университеттерінің Көшбасшылары үшін жоғары білім
беру саласындағы зерттеу сапары. 2014 ж. академиялық ұтқырлық бағдарламасы
аясында арнайы шақыртумен ҚХР, Орталық ұлттар университетінде, Шихэцзы
университетінде дәріс оқыды.

2015 ж. «Шығыс Қазақстан облысының туристік жерлеріне
лингвоелтанымдық саяхат» кешенін даярлау» атты мемлекеттік жоба жетекшісі
болды.

2012-2017 жылдар аралығында С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі
проректоры қызметінде болды.

Негізгі ғылыми бағыты: қазақ әдебиетінің тари хы: Абайтану, Шәкәрімтану ,
Мұхтартану.

Б.А.Ердембеков 190-нан астам ғылыми және ғылыми -танымдық мақалалар
мен баяндамалардың, соның ішінде 2-монография, 1-оқулық, 6-оқу құралы, 2 -оқу-
әдістемелік құралдың авторы.

2017 жылдың наурызынан бастап Қ.Жұбанов аты ндағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің ректоры.

Негізгіғылымиенбектері:

 «Әріпақын» (монография, 2001),
 «Семей өңірініңақын -жазушылары» (арнаулы курс материалдары, 2003),
 «Қазақәдебиетініңтарихы. ХІХ ғасырдыңсоңы – XX ғасырдыңбасындағыкезең»

(оқу-әдістемелікнұсқау, 2004),
 «XX ғасырбасындағықазақәдебиеті» (оқуқұралы, 2006),
 «Тәңірбергенұлы Ә. Шығармалары» (өлеңдер, айтыстар, қисса -

дастандардықұрастырушы, 2006),
 «Ә.Тәңірбергенұлыныңәдебимұрасы (оқуқұралы, 2007),
 «Абайдыңәдебиортасы» (монография, 2008),
 «ХІХ ғасырдыңсоңы – XX ғасырдыңбасындағықазақәдебиеті» (оқуқұралы, 2008),
 «Абайтану» (Абайдыңәдебиайналасы. 1-кітап. Оқуқұралы, 2010),
 «Абайтану» (Абайдыңақындықмектебі. 2 -кітап. Оқуқұралы, 2010),
 «Ғасырлартоғысындағықазақәдебиеті» (2010),
 «Абайтану» (оқуқұралы, 2012),
 «Бұлөлеңшыққанекенбірталайдан...» (2013),
 «Алтай-Тарбағатайөңірініңсөззергерлері»,



 «Алаштыңақиығы ‒ Әріпқыран» (2014).
 «Абайтану» (оқуқұралы, 201 5)

Сонымен қатар, мемлекеттік тапсырыспен шығатын жоғары оқу орындарына
арналған Қазақ әде биеті» (2012) оқулығы авторларының бірі.

Алғанмемлекеттіксыйлықтары:

 «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төс
белгісінің иегері (2009),

 «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері (2009),
 «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалінің иегері

(2011),
 «Моңғолия білім беру ісінің үздік қызметкері» медалінің иегері (2013).
 «Ы.Алтынсарин» төс белгісінің иегері (2014).

.

Ректор Актюбинского регионального государственного университета



им.К.Жубанова

ЕРДЕМБЕКОВ БАУРЖАН

АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

Доктор филологических наук,

профессор

Родился в 1974 г. в селе Аскаралы, ныне Жарминский район Восточно-
Казахстанской области.
С 1991 по 1992 гг. работал учителем казахского языка в средней школе имени
Лекерова в с. АскаралыЖарминского района Восточно-Казахстанской области.

В 1996 г. закончил филологический факультет Государственного университета
«Семей» по специальности «Казахский язык и литература».

С 1996 по 1999 гг. обучался в аспирантуре Государственного университета
«Семей». В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«ӘріпТәңірбергеновтіңөмірі мен шығармашылығы. Жаңашапайымдау».

С 1999 по 2000 гг. работал преподавателем кафедры казахского языка и
литературы в Семипалатинском государственном университете.

С 2001 по 2004 гг. занимал должность декана заочного факультета
Семипалатинского университета имени М. Ауезова, с 2004 по 2007 гг. - должность
декана филологического факультета Семипалатинского университета имени М.
Ауезова.

С 2007 по 2008 гг. работал проректором по учебно-методической работе в
Семипалатинском университете имени М. Ауезова.

С 2008 по 2009 гг. занимал должность проректора по воспитательной работе и
социальным вопросам в Семипалатинском университете имени М. Ауезова.
В 2009 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему:
«Абайдыңәдебиортасыжәнеақындықмектебі».

С 2009 по 2011 гг. занимал должность декана психолого-педагогического
факультета в Семипалатинском государственном педагогическом институте. В 2011
г. проходил научно-педагогические стажировки: «Налоговые обложения как
финансовая основа для развития наук» в ДжонгсангскомНациональном
Университете, Республика Корея, «Профессионализм в высшем образовании в
современном мире» в университете Рэдинга, Великобритания и «Менеджмент в
сфере образования» в Питтсбургском Государственном Университете, г.Питтсбург,
Канзас, США.
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«Семей». В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«ӘріпТәңірбергеновтіңөмірі мен шығармашылығы. Жаңашапайымдау».

С 1999 по 2000 гг. работал преподавателем кафедры казахского языка и
литературы в Семипалатинском государственном университете.

С 2001 по 2004 гг. занимал должность декана заочного факультета
Семипалатинского университета имени М. Ауезова, с 2004 по 2007 гг. - должность
декана филологического факультета Семипалатинского университета имени М.
Ауезова.

С 2007 по 2008 гг. работал проректором по учебно-методической работе в
Семипалатинском университете имени М. Ауезова.

С 2008 по 2009 гг. занимал должность проректора по воспитательной работе и
социальным вопросам в Семипалатинском университете имени М. Ауезова.
В 2009 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему:
«Абайдыңәдебиортасыжәнеақындықмектебі».

С 2009 по 2011 гг. занимал должность декана психолого-педагогического
факультета в Семипалатинском государственном педагогическом институте. В 2011
г. проходил научно-педагогические стажировки: «Налоговые обложения как
финансовая основа для развития наук» в ДжонгсангскомНациональном
Университете, Республика Корея, «Профессионализм в высшем образовании в
современном мире» в университете Рэдинга, Великобритания и «Менеджмент в
сфере образования» в Питтсбургском Государственном Университете, г.Питтсбург,
Канзас, США.



По решению ККСОН МОН РК от 2 марта 2011 г. получил ученое звание профессора
по специальности «Литературоведение».

С 2011 по 2012 гг. работал заведующим кафедрой казахской литературы
филологического факультета в Евразийском национальном университете им. Л.Н.
Гумилева. В 2012 г. проходил научно-педагогическую
стажировку «Экономика и социология образования» в Международном Центре
педагогических исследований CIEP Национального Министерства Образования
Франции, в 2013г. - международную стажировку магистров по направлению
подготовки «Психология и педагогика» г.Прага, Чешская республика.

В 2014 г. проходил научно-педагогические стажировки: профессиональная
программа развития для лидеров в сфере высшего образования Казахстана в
Назарбаев Университете, исследовательский тур в области развития высшего
образования для Лидеров университетов Республики Казахстан в Национальном
Университете Сингапура. В 2014 г. в рамках программы академической
мобильности по специальному приглашению читал лекции в Центральном
университете национальностей, в университете Шихэцзы, КНР.

В 2015 г. являлся руководителем госбюджетного проекта «Разработка
комплекса «Лингвострановедческое путешествие по туристическим местам
Восточно-Казахстанской области».

С 2012 по 2017 гг. занимал должность проректора по стратегическому
развитию и научной работе Восточно-Казахстанского государственного
университета имени С.Аманжолова.
Основное научное направление: история казахской литературы: Абаеведение,
Шакаримоведение, Мухтароведение.

Ердембеков Б.А. является автором более 190 научных и научно-
познавательных статей и докладов, в том числе 2 монографий, 1 учебника, 6
учебных пособий, 2 учебно-методических пособий.

С марта 2017 года является ректором Актюбинского регионального
государственного университета им.К.Жубанова.

Основные научные труды:

 «Әріпақын» (монография, 2001),
 «Семей өңірініңақын-жазушылары» (специальный курс материалов, 2003),
 «Қазақәдебиетініңтарихы. ХІХ ғасырдыңсоңы – XX ғасырдыңбасындағыкезең»

(учебно-методическое указание, 2004),
 «XX ғасырбасындағықазақәдебиеті» ( учебное пособие, 2006),
 «Тәңірбергенұлы Ә. Шығармалары» ( составитель стихов, айтысов, хисса-

дастанов, 2006),
 «Ә.Тәңірбергенұлыныңәдебимұрасы ( учебное пособие, 2007),
 «Абайдыңәдебиортасы» (монография, 2008),
 «ХІХ ғасырдыңсоңы – XX ғасырдыңбасындағықазақәдебиеті» ( учебное пособие,

2008),
 «Абайтану» (Абайдыңәдебиайналасы. 1 книга. учебное пособие, 2010),



 «Абайтану» (Абайдыңақындықмектебі. 2 книга.учебное пособие, 2010),
 «Ғасырлартоғысындағықазақәдебиеті» (2010),
 «Абайтану» (учебное пособие, 2012),
 «Бұлөлеңшыққанекенбірталайдан...» (2013),
 «Алтай-Тарбағатайөңірініңсөз зергерлері»,
 «Алаштыңақиығы ‒ Әріпқыран» ( воспоминания об Ә.Тәңірбергенұлы,

исследования, стихи-посвящения, 2014).
 «Абайтану» (учебное пособие, 2015)
 «Қазақ әдебиеті» (учебник для высших учебных заведений по государственному

заказу, 2012 г.)
 «Абайдыңәдебиортасы» (монография, написанная казахским алфавитом на

основе арабской графики, 2014 г.)

Полученные государственные награды:

 Знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2009 г.)
 Обладатель государственного гранта лучший преподаватель ВУЗа (2009 г.),
 обладатель Юбилейной медали «20 лет независимости Республики Казахстан»

(2011г.),
 Обладатель медали «Отличник образования Монголии» (2013г.),
 Нагрудный знак «Ы.Алтынсарин» (2014г.)



Ердембеков Б.А. Абайтану:Оқу құралы. – Өскемен:
С.Аманжолов ат. ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015.-
580 бет.

Еңбекте Абайдың әдеби айналасы, ақынмен
тікелей қарым-қатынаста болған әдеби орта
өкілдері, олармен арадағы рухани байланыс көздері
зерттеу нысанына алынып ақын айналасының
абайтану ғылымындағы орны, Абайға әсер еткен
әдеби ортаның ықпалы айқындалды . Бұл тұрғыда
Абай әулетінің, атап айтатын болсақ, Зере әже,
Шаншар атадан Ұлжан анаға дейін үзілмей жеткен
шешендік, Құнанбай тәрбиесінің ақынға әсері, сол
заманғы би-шешендер ортасындағы жас ақынның
орны, абай мен аға буын ақындар арасындағы рухани
жақындық көздері жан -жақты сөз болды.

Оқу құралы әдебиетші ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындары
филология факультеттерінің студенттеріне, аспиранттарға, магистранттарға,
мектеп мұғалімдеріне арналған.

Алаштың ақиығы – Әріп қыран / Құрас. Б.А.
Ердембеков.-Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
«Берел» баспасы, 2014. – 414 б.

Бұл кітапқа XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың
басындағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын,
Абайдың шәкірті Әріп Тәңірбергенұлы жайында
жазылған ғылыми мақалалар, белгілі әдебиет
зерттеушілерінің ой-пікірлері, ақынға арналған өлең –
толғаулар топтастырылып отыр.

Жинақ әдебиеттанушы ғалы мдарға, жоғары оқу
орындарының тыңдаушыларына және жалпы
әдебиеттке жақын көпшілік оқырманға арналған.



Бұл өлең шыққан екен бірталайдан... («Біржан -
Сара айтысына» қатысты зерттеу мақалалар мен
ғылыми ой-тұжырымдар) / Құрастырған Б.А.
ердембеков. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
«Берел» баспасы, 2014. – 506 б.

Бұл жинаққа бір ғасырға жуық әдеби
тартыстың нысанына айналып келе жатқан «Біржан-
Сара айтысына» қатысты жазылған ғылыми
зерттеулер, мақалалар, пікірлер мен әдеби ой -
тұжырымдар топтастырылып отыр.

Жинақ әдебиетші ғалымдарға, студенттер мен
көркемсөзге құмар оқырман қауымға арналған.

Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқулық. / Б.Ердембеков,
Ж.Аймұхамбет, Р.Тұрысбек т.б. – Алматы: ЖШС
РПБК «Дәуір», 2012. – 216 б.

Оқулықта тәуелсіздік кезеңіндегі әдеби үдеріс ,
осы уақытта жазылған әдеби -көркем туындылардың
тақырыптық, көркемдік -эстетикалық сипаты, дәстүр
мен жаңа ізденістер мәселесі қамтылған.

Оқулықтың «Кіріспе», «Әдеби байланыстар»,
«Қазақ сатирасы», «Әдеби байланыс» бөлім ін
профессор Р.Тұрысбек, «Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи
романдар»,  «Қазақ драматургиясы», «Шетелдегі қазақ
әдебиеті» бөлімдерін доцент Қ.Байтанасова, «Қазіргі
қазақ поэмалары» бөлімін профессор Б.Ердембеков,
доцент Ж.Аймұхамбет, «Қазіргі проза» бөлімін доцент

С.Айтуғанова әзірледі.
Оқулық жоғары оқу орнының «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ

филологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған.



Ердембеков Б. Әріптің бір өлеңі турасында // Абай. –
2006, №2, 67 бет.

Ердембеков Б. Байкөкше ақын // Абай. – 2007, №2, 82 бет.



Ердембеков Б. Еңлік – Кебек тақырыбы // Абай. – 2009, №4, 30 бет.

Ердембеков Б. Абай мектебі // Абай. – 2011, №2, 42 бет.
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Ердембеков Б. Орданың Абай тіккен бір уығы... // Абай. – 2015, №2, 20 бет.

Ердембеков Б. Абайдың әнші шәкірттері // Ақиқат. – 2010, №5, 49бет.
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Құрметті оқырмандар!
Ұсынылып отырган кітаптармен кітапханада танысуға болады


