
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің филология 

факультеті Теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасы «Жұбановтану» 

зертханасының ұйымдастыруымен  мектеп оқушылары, колледж, лицей, ЖОО студенттері 

мен магистранттар, жас оқытушылар арасында «Ең үздік Жұбановтанушы» конкурсы 

өткізіледі.  

Конкурс төмендегідей бағыттар бойынша жүргізіледі: 

 Жұбановтар мұрасына ғылыми көзқарас (ғылыми мақалалар); 

 Мәңгілік ел мақтанышы – Жұбановтар (эссе); 

 Суреттер сөйлейді (Жұбановтар әулетіне арналған фотоколлаждар, фотомозаика); 

 Жұбановтар әлемі қылқалам қанатында; 

 Жұбановтар сазы. 

Ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар: 5 беттен (беттері нөмірленбейді) 

аспайтын ғылыми жұмыс үш тілдің бірінде жазылады (қазақ, орыс, ағылшын). Барлық 

жағынан  2,0 см қалдырылып, «Word» мәтіндік редакторымен «Times New Roman» 

кеглімен, №12 шрифт және 1 интервалмен терілуі тиіс. Ғылыми мақала тақырыбы жол 

ортасына бас әріптермен, 1 бос интервалдан кейін беттің оң жағына автор(лар)дың аты-

жөн(дер)і, ғылыми дәрежесі, атағы, 1 бос интервалдан кейін республика, қала, мекеме 

атауы мен электронды пошта адресі көрсетіліп, 2 бос интервалдан соң абзац арқылы мәтін 

жалғасады. Мәтіндегі сілтемелер тік жақшада [1, 33], әдебиеттер тізімінің пайдалану 

ретімен ресімделеді. Эссе талаптары: Эссенің жалпы көлемі А4 форматында бір беттен 

аспауы тиіс, 12 кегл, интервалы 1, мәтін шекарасы 1,5.  Фотоколлаждар, фотомозаика 

талаптары: Фотоколлаждар, фотомозаикалар сканерленіп электронды поштаға салынады. 

Сурет конкурсының талаптары: Конкурсқа А3 форматында қағазға салынған суреттер 

(қатырма қағаз) қабылданады. Жұмыстың өлшемі басқа да үлгіде жасалуы мүмкін. 

Суретті кез келген техникада орындауға болады (сия, май, гуашь, акварель, пастель, түрлі 

түсті қаламдар, фломастер, қалам, компьютерлік графика, араласқан техникалар және 

т.б.). Жұбановтар мұрасына арналған суреттердің тақырыбы мен идеясының сәйкестігі, 

бояулардың үйлесімі, автор идеясының жаңашылдығы ескеріледі. Суретке тақырып 

қойылып, сканерленген үлгіде электронды поштаға салынуы шарт. Музыкалық 

шығармалар байқауының талаптары: Конкурсқа қатысушы Жұбановтар мұрасынан ән 

немесе музыкалық композиция орындап, видеосын электронды поштаға жіберуі шарт.  

Конференцияға қатысу үшін өтініш пен жұмыс материалын 2017 жылдың 20 

қарашасынан кешіктірмей төмендегі электронды пошта арқылы жіберу қажет:  

zubanovkonkurs.2017@mai.ru (файл автордың фамилиясымен аталуы тиіс). Біздің мекен-

жайымыз: 030000, Ақтөбе қаласы, Гришин көшесі 7, №6 оқу ғимараты, 211 кабинет 

(«Жұбановтану» ғылыми зертханасы). Байланыс телефондары: 8(7132) 533105 – 

филология факультетінің деканаты; 8771 122 07 68 филология факультетінің деканы, 

филология ғылымдарының докторы Садирова Күлзат Қаниқызы; 8 747 208 07 02 Әбдірова 

Шолпан Гайдарқызы теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасының оқытушысы. 
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Қабылданған жұмыстардың қорытындысын арнайы құрылған комиссия мүшелері 

талқылап, жүлдері орындарды анықтайды.  

«Ең үздік Жұбановтанушы» конкурсының жеңімпаздары келесідегідей ретпен 

анықталады. Бас жүлде - 1, бірінші орын – 1, екінші орын – 1, үшінші орын - 1. 

Жеңімпаздар Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 2017 жылы 

30 қарашада өткізілетін «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ халықаралық ғылыми 

конференциясында диплом және арнайы сыйлықтармен марапатталып, үздік жұмыстар 

жинақта жарияланады. Ұйымдастыру жарнасы 1000 теңге.  
 

 

Сұраныс үлгісі: 

 

Қатысушының аты-жөні                        Телефоны, е-mail 

Ғылыми дәрежесі мен атағы.               Жұмыс тақырыбы 

Жұмыс орны                                          Бағыты 

Қызметі  

Мекен-жайы                                            

  

Конкурста ғылыми жұмыстарға ұсынылатын тақырыптар: 

1.  Қ.Жұбановтың фонетикалық еңбектеріне жаңа көзқарас 

2. Қ.Жұбановтың буын теориясының тәжірибеде қолданылуы 

3. XX ғ. басындағы профессор Қ.Жұбанов пен орыс ғалымдары Н.И.Ильминский, 

М.Терентьев, П.М.Мелиоранский, В.В.Катаринский жазған грамматикалық 

еңбектердегі үндестік 

4. Қ.Жұбанов және қазақ терминологиясы 

5. Қ.Жұбанов еңбектеріндегі тарихи морфология мәселелері 

6. Қ.Жұбанов еңбектеріндегі синтаксистік құбылыстардың лингвостилистикамен 

байланысы 

7. Қ.Жұбанов: латын алфавиті негізінде жаңа алфавит жасау мәселелері 

8. Қ.Жұбанов концепциясындағы қазақ әдеби тілінің тарихи тамырлары 

9.  Ауыл мұғалімі Ж.Жолаевқа жазған хаттарында Қ.Жұбанов көтерген көкейтесті 

проблемалар 

10.  Қ.Жұбановтың аударма туралы пайымдаулары және аударманың қазіргі жайы 

11.  Профессор Қ.Жұбановтың ана тілінің ғылыми пән ретінде қалыптасу үрдісіне 

қосқан үлесі 

12.  Қ.Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» атты еңбегіндегі ұлы ақын 

Абай шығармашылығы 

13.  Абайдың образ жасаудағы шеберлігі (Қ.Жұбанов мақаласы негізінде) 

14.  Қ.Жұбановтың өнертанушылық қызметіне шолу 

15.  Қ.Жұбановтың қазақтың күй өнері туралы көзқарастары мен тұжырымдары 

16.  Қ.Жұбановтың суретшілік пен бейнелеу өнері турасында 

17.  Қ.Жұбановтың ғылыми зерттеулеріндегі адамтанушылық ұстаным және 

антропологиялық парадигма мәселесі 



18.  Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі адам болмысы мен тіл табиғатының бірлігі, ғалымның 

әр алуан тілдік құбылысты қоғам, мәдениет, тарих, заңдылықтарымен 

байланыстыра қарау жүйесі   

19.  Қ.Жұбанов және этнолингвистика мәселесі 

20.  Қ.Жұбанов еңбектеріндегі микрокосмостық таным, тотемизмнің мәні, ерте 

замандағы адамдардың қоршаған ортаға көзқарастары турасындағы 

лингвофилософиялық, мифопоэтиклық, лингвогносеологиялық ой-тұжырымдар 

21.  Қ.Жұбановтың әлеуметтік лингвистикаға қатысты теориялық түйіндері 

22.  Қ.Жұбановтың қазақ тілі лексикологиясына қатысты еңбектері, олардың ғылыми 

ерекшеліктері 

23.  Қ.Жұбановтың қазақ тілінің сөз байлығы және әдеби тіл туралы ойлары 

24.  Қ.Жұбановтың тіл тарихы, қазақ тілі тарихи грамматикасы, ономастика саласына 

байланысты көзқарастары  

25.  Қ.Жұбанов еңбектеріндегі әліпби мен жазу мәселелері 

26. Профессор Қ.Жұбанов және түркология мәселелері 

27.  Қ.Жұбановтың «Қазақ тілінің грамматикасы» еңбегіндегі «Сөздің жалпы 

құрылысы» жөніндегі тұжырымы 

28.  Қ.Жұбановтың қазақ тілі сөзжасамына қатысты еңбектері, олардың ғылыми 

ерекшеліктері    

29.  Қ.Жұбановтың қазақ тілі стилистикасына қатысты ой-пікірлері 

30. Қ.Жұбановтың лингводидактикалық пайымдаулары 

31.  Қ.Жұбановтың қазақ әдебиеті, журналистика мен публицистикаға қатысты 

шығармашылығы 

32.  Құдайберген Жұбанов және қазіргі қазақ тіл білімінің дамуы  

 

Эссе тақырыптары: 

1. Жұбановтар әулеті – өнер, білім эталоны. 

2. Ұлылар туған өлке. 

3. Тамыры терең тектілік. 

4. Өнегелі өмір. 

5. Сырлы сандар саңлағы. 

6. Дархан даланың дарабоздары.  

7. Академиктер әулеті. 

8. Өмірі - өнеге, мұрасы – дастан.  

9. Музыка өнерінің майталманы. 

10. Көңіл толқыны... 

11. Жұбановтар және өскелең ұрпақ. 

12. 38 жыл өмір, өшпес белгі  

13. Өлшеулі тағдыр, мәңгілік мұра 

14. 22 ғасырдағы Жұбановтар мұрасының ұлықталуы. 

15. Өркениет жазуы – затан талабы 

16. Жас, жаңашыл журналист ойлары 

17. Менің Жұбановым 

18. Қиял қанатында 

19. Жұбановтар әлемінде  

Ұйымдастыру комитеті 

 


