
 

 

Жұманазар Асан (Жұбаназар Асанов) 

т.ж.: 11.01. 1950 

Телефон, e-mail:  87088120989;  shalkar1900@mail.ru 

 

 

Лауазымы:  профессор  

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының докторы 

Білімі  

1969-73 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе университеттінде физика мамандығы 

бойынша оқып, бітірген. 

1991-95 ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе университеттінде қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығы бойынша оқып, бітірген. 

Ғылыми 

ізденістері 

60 нұсқалы «Едіге» эпосын зерттеу, Аймақ әдебиетін зерттеу. 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баишев 

университеті 

Хабаршысы, №3 

2022. 6 мақала. 

1.Bozkirdа Bir Evliyа Monke biy (түрік тілінднгі ғылыми-танымдық 

жинақ) – Ыстамбұл, 2021ж.-150 бет; 2.Edige (Ш.Уәлиханов 

нұсқасының түрік тіліндегі нұсқасы) – Түркия, Мерсин қаласы, 

2020ж. – 123 бет; 3). «Едіге» эпосы – түркі халықтарына ортақ мұра. 

Монография. – Ақтөбе, 2020ж. – 360 бет; 4). ЕDIGE – Едіге 

эпосының қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі нұсқалары мен олар 

жөніндегі ғылыми зертеулер. Ақтөбе, 2021ж. – 590 бет. 5).Батырлар 

жырын зерттеудің әдістемесі. Магистранттарға арналған оқу-

әдістемелік құрал. – Ақтөбе: Баишев Университеті баспасы. -2019ж. 

-116 бет. 6). «Едіге» эпосы версияларындағы Тоқтамыс хан бейнесі. 

Мақала. 3 желтоқсан 2020ж. «Ер Едігенің Алтын Орда тарихындағы 

орны» атты әл-Фараби атындағы Ұлттық Университетінде өткен 

конференция материалдарының жинағы, т.б. 2022ж. 6 Мақала: 

1.Ертай Ашықбаев шығармаларындағы дәстүр жалғастығы 2.«Едіге» 

эпосының ескі нұсқалары.  3.Әзберген батыр және өнер адамдары. 

4.Әбубәкір шығармаларын оқыту туралы Батырдың баласы 

5.Сыпыра жырау. 6. Батырдың баласы. 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

 1999-2022 ҚР Білім беру ісінің  құрметті қызметкері. ҚР Педагогикалық 

Ғылымдар Академиясының академигі. «Облысқа сіңірген еңбегі 

үшін», «Үздік өлкетанушы» төсбелгілерінің иегері. Шалқар 

ауданының құрметті азаматы. 

Оқытатын пәндер 

Хандық дәуір әдебиеті, Едігетану мәселелері 

Біліктілікті арттыру 

14.12-29.12.2017 «Менежмент в образовании» - Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета. 72 сағат. 

08.01.2018-

22.01.2018 

«Современные инструменты критериального оценивания 

обучающихся» - Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Актюбинского университета им. С.Баишева. 

72 сағат. 



 

23.04.2018 «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

IKaRuS e.V (BRD) г.Гутов, Германия   23.04.2018.  72сағат. 

28.09.20-10.10.20 «Теоретические и законодательные основы инклюзивного 

образования» - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті. 72 ч. 


