
Жұбанов Құдайберген Қуанұлының 
туғанына 120 жыл



(19.12.1899ж.-25.02.1938ж.)
Құдайберген Қуанұлы Жұбанов



Жастықтың оты жалындап,
Жас жүректе жанған шақ. 
Талаптың мініп тұлпарын,
Әр қияға салған шақ 

Абай



Тарих қашан да қазақ халқына рухани
әлемімізді асқақтатып, дүниеге танытқан
таланттар беруден тарынбаған. Бір ғана ХХ
ғасырдың басы алыптар шоғырын түйдек-
түйдегімен қазақ халқына сыйлаған.
Солардың бірі мәдениет және қоғам
қайраткері, көрнекті тілші ғалым,
түркітанушы, ағартушы-педагог, қазақ тіл
білімінің тұңғыш профессоры, репрессия
құрбаны Құдайберген Қуанұлы Жұбанов.



 Құдайберген Қуанұлы Жұбанов 1899 жылы
19 желтоқсанда Ақтөбе губерниясы, Темір уезі
қазіргі Мұғалжар ауданы 9-шы ауыл Ақжар деген
жерде дүниеге келген.



 Алғашқы білімді ауыл
мектебінен, кейін
Орынбордағы «Хусайния»
медресесінен алады. 1918
жылы Еліктегі екі кластық
орыс училищесін
тамамдайды. Өмір жолын
мұғалімдіктен бастап, Темір
уездік, Ақтөбе губерниялық
халыққа білім беру
мекемелерінде, Қазақстан
оқу-ағарту министрлігінде
испектор болып қызмет
атқарады.



 1928 жылы
Ленинградтағы
Шығыстану
институтының толық
курсын бітіріп, 1932
жылы КСРО Ғылым
академиясының Тіл
және ойлау институты
жанындағы
аспирантураны бітіреді.
1932 жылы оған қазақ
филологиясы
саласындағы тұңғыш
профессор атағы
берілді.





 1932-1937 жылдары Қазақтың
Абай атындағы педагогикалық
институтының қазіргі Абай
атындағы Қазақтың Ұлттық
педагогикалық университетінің
қазақ тілі кафедрасының
меңгерушісі болып жұмыс
істеді. Сонымен қатар Қазақ
КСР Оқу ағарту
комиссариатының ғылыми
және оқу-әдістеме, кеңесінің
төрағасы, КСРО Ғылым
Академиясының Қазақстандық
базасының сектор меңгерушісі
болды. 1933 жылы
терминологиялық тәржіме
жөніндегі Мемлекеттік
комитетті басқарды.



Құдайберген Жұбанов - ағартушы-педагог.
Ол тек қана оқыту ісімен шұғылданып
қоймай, қазақ мектептері мен жоғары оқу
орынары үшін оқулықтар мен ғылыми-
зерттеу еңбектерін жазды. Мұғалімдердің
білімін жетілдіру курстарында,
семинарларында сабақ беріп, әрдайым
олармен консультация-кеңес өткізіп тұрды.
Араб графикасына негізделген қазақ
алфавитін жасауға қатысты.



Құдайберген 
Жұбанов қазақ 
және орыс 
тілдерімен қатар  
араб, грузин, неміс, 
коми, монғол,  
парсы, түрік, чуваш  
тілдерін меңгерген.



Құдайберген Жұбанов – Кеңестердің бүкіл
Ресейлік 16-съезінің делегаты, 1935
жылғы мәдениет құрылыс
қызметкерлерінің бүкіл Қазақстадық
съезін ұйымдастыру комитетінің төрағасы,
1935 жылы Қазақстан Орталық Атқару
комитетінің мүшесі болды. Ол «Мәдениет
құрылысындағы екпінді жұмысы үшін»
және «Қазақстанның 15 жылдығы»
белгісімен марапатталды.





Қазақ тіл білімінің
тұңғыш профессоры
Құдайберген Жұбанов
1937 жылдың қараша
айында тұтқындалып,
1938 жылы 25 ақпанда
«халық жауы» деген
жаламен атылып, 1957
жылы КСРО Жоғары
Соты коллегиясының
үкімімен ақталды.



Құдайберген Жұбанов есімін есте сақтау
мақсатында Қазақстандағы іргелі жоғары
оқу орындарының бірі Ақтөбе мемлекеттік
университетіне 1996 жылы Құдайберген
Жұбанов аты беріліп және осы
университеттің алдына ескерткіш
орнатылған. Ақтөбе қаласының үлкен бір
көшесі «Ағайынды Жұбановтар» даңғылы
деп аталады. Ақтөбе облысы, Ембі
қаласында ағайынды Жұбановтар
мұражайы бар, Жұрын орта мектебіне
Құдайберген Жұбанов есімі берілген.

















Грамматика өз алдына ғылым деп
танылған соң және ол бірнеше ғылымдардан
құралып пайда болған деп білгесін,
алдымен грамматикаға кіретін
ғылымдардың бәріне ортақ жалпы қасиетін
ашып көрсету керек

Қ. Жұбанов



Қазақ мәдениетін күшейту ісінде
халық музыкасының мұраларын
тексерудің маңызы өте зор. Үйткені
болашақтағы жоғары мәдениетті музыка
мен қолда бар музыка мәдениеті арасының
жібі үзілмеуі керек

Қ. Жұбанов



Мектепке басшылықтың әдістері мен
сипатын батыл жақсарту қажет. Жалпы
мәселелер жайында жаза берудің орнына
мұғалімге сабақты қалай ұйымдастыру керек,
оқушыларға қажетті білімді қалайша жақсарта
білу керек, сауаттылық үшін, сөйлеу мәдениеті
үшін қалай күресу керек, сабақты қалайша
жандандыру, қалайша экскурсияны, т.б. жүргізу
керек, міне, осындай нақтылы нұсқау керек

Қ. Жұбанов  





















Қазақ тіл білімінің дүниеге келуі мен оның
қалыптасуын ауызға алғанда бар өмірін, күш-
жігерін отандық ғылымға сарп еткен
жандардың есімін зор ізет, құрметпен еске
аламыз. Осындай есімдердің бірі -20-30
жылдарда қазақ филологиясы саласында
табысты еңбек еткен профессор
Құдайберген Қуанұлы Жұбанов

І. Кеңесбаев



Құдайберген Жұбанов ана тіліміз
туралы үлкен ғылымның жаңа кезеңін
- ғылыми-теориялық зеттеулер кезеңін
бастаушы, сапалық жоғары сатыға
көтеруші деп танимыз

Р. Сыздық



Құдайберген Жұбанов туған жер,
өскен еліне шынайы ой-арманымен,
қалтқысыз көңілі, ақаусыз білімімен
танылған адал азамат, ардақты ғалым еді

М.Әуезов



Қазақ жерінің перзенті, тамаша лингвист-
ғалым, профессор Құдайберген Жұбанов –
біздің мақтанышымыз, өйткені ол Қазақстан
лингвистикасының аспанынан нұрын шашқан
шұғылалы шоғырдың ішіндегі жарық
жұлдыздарының бірі

Ә.Қайдар
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