
Бағызбаева Мая Мұхамед-Әлиқызы, Туғанына 90 жыл

 ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ;  

 ПРОФЕССОР;

 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ;

 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ҒЫЛЫМ 

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ;

 ҚАЗАҚСТАНҒА ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 

ТЕХНИКА ҚАЙРАТКЕРІ.

(1.05.1932, Шымкент қ. – 9.12.2000, Алматы қ.)



Мая Бағызбаева : (эссе, сұхбат, естеліктер) / Құраст. Б. 

Жолдасбекова. - Алматы : Арқас, 2002. - 141,[2] б. 

Бұл кітап Бағызбаева Мая Мұхамед-Әлиқызы

туралы, оны білетін сыйлас әріптестері, аға мен

інілері, ана-сіңілері ғибратты ғалымның ғылымға

сіңірген, ел алдындағы атқарған азаматтық істерін,

мыңдаған шәкірттеріне деген қамқорлығын сырлы

сезіммен баяндап, сағынышпен еске алады.
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 Мәскеу мемлекеттік университетін үздік бітірген (1954).

 Еңбек жолын Шымкент педагогика институтында орыс тілі мен әдебиеті

кафедрасының оқытушысы болып бастады.

 1961 – 1963 жылдары Мәскеу мемлекеттік университетінің орыс фольклоры

кафедрасы бойынша аспирантурада оқып, филология ғылымдарының

кандидаты болды

 1963 жылдан өмірінің соңына дейін ҚазМУ-де аға оқытушы, доцент,

профессор, кафедра меңгерушісі болып еңбек етті.

Бағызбаева орыс халқының сөз өнерін зерттеуге зор үлес қосты. Қазақстандағы орыс фольклорын жинау,

жүйелеу және зерттеу тұрғысында 100-ден астам ғылыми еңбек жазып, Қазақстандағы орыс ауыз әдебиеті

үлгілерін бірнеше том етіп дайындап, баспадан шығарды, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды.

1985 жылы «Қазақстандағы орыс фольклорын зерттеу мәселелері» деген тақырыпта докторлық диссертация

қорғады, 1990 жылы оның тікелей басқаруымен филология факультетінде фольклортану мәселесі бойынша

ғылыми-зерттеу лабораториясы құрылды.

Осы лабораториямен қоса орыс және шетел әдебиеті кафедрасын басқара жүріп, ол білікті мамандар тәрбиеледі,

20-ға жуық ғылым кандидаттары мен докторларын дайындады.

Қазақстан ғылымында өзгеше ғылыми бағыттың негізін салды. Бағызбаева Қазақстан мәдениет қоры

төралқасының мүшесі, Жоғары аттестациялық комиссиясының Диссертациялық кеңесінің төрайымы секілді

түрлі қоғамдық қызметтер атқарды.

https://kk.wikipedia.org/wiki

Қызметі, еңбек жолы



Багизбаева, М. М. Русский

фольклор восточного Казахстана :

сборник / М. М. Багизбаева. -

Алма-Ата : Рауан, 1991. - 509 с.

Багизбаева, Майя Михайловна. 

Русская литература : пособие для 

старшеклас. и поступающих в 

вузы / М. М. Багизбаева. - Алма-

Ата : Атамура, 1992. - 95, [1] с. 

Ғалымның авторлығымен шыққан еңбектері
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Багизбаева, М. М. К вопросу современного

бытования легенд и преданий в русском фольклоре

Восточного Казахстана / М. М. Багизбаева, Н. М.

Назаренко // Изв. АН КазССР. Сер. филол. - 1989. - №

2. - С. 60-64.
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Багизбаева, Майя Михайловна.

Фольклор семиреченских казаков :

монография / М. М. Багизбаева. -

Алма-Ата : Мектеп, 1979. - Ч. 2. -

383, [1] с.

Багизбаева, Майя Михайловна.

Фольклор семиреченских казаков :

монография / М. М. Багизбаева. -

Алма-Ата : Мектеп, 1977. - Ч. 1. -

280 с.

Багизбаева, Майя Михайловна. Типовая

программа курса "Русское устное народное

творчество" : для студентов ун-тов по спец. 02.13-

русский язык и литература / М. М. Багизбаева. -

Алматы : Қазақ ун-ті, 2000. - 22 с. - URL:

http://elib.kaznu.kz/order-book. - 35.62 тг.
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М.М.Бағызбаеваның жетекшілігімен қорғалған 

авторефераттар мен диссертациялар

Сулейменова, Гульнара Гиззатовна. Несказочная

проза в русском фольклоре Кокшетауской области :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол.

наук:10.01.09:защищена03.11.1997 / Г. Г. Сулейменова,

науч.рук. М. М. Багизбаева. - Алматы, 1997. - 26 с.

Назаренко, Надежда Михайловна. Несказочная проза

в русском фольклоре Казахстана : автореф. дис. на

соиск. учен. степ. канд. филол. наук:10.01.09 / Н. М.

Назаренко, науч. рук. М. М. Багизбаева. - Алма-Ата,

1991. - 25 с.



Амребаева, Алия Молдашовна.

Исторические закономерности

развития фольклора русского

населения Восточного Казахстана

: автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. филол. наук : 10.01.09 /

А. М. Амребаева. - Алматы, 1999. -

28 с.

Канапиева, Фатима Жумахановна.

В. А. Левшин и фольклор: (На

материале"русских сказок") :

автореф. дис. на соиск. учен. степ.

канд. филол. наук:10.01.0910.01.01 /

Ф. Ж. Канапиева, науч. рук. М. М.

Багизбаева. - Алматы, 1999. - 29,[3] с.

Нургалиева, Айтжан Бекбулатовна.

Сказочная проза в русском фольклоре

Северного Казахстана : автореф. дис.

на соиск. учен. степ. канд. филол.

наук:10.01.09 / А. Б. Нургалиева,

науч. рук. М. М. Багизбаева. -

Алматы, 1999. - 26 с.



Амребаева, Алия Молдашевна.

Исторические закономерности

фольклора русского населения

Восточного Казахстана : дис. на соиск.

учен. степ. канд. филол. наук / А. М.

Амребаева ; науч. рук. М. М.

Багизбаева ; КазГУ им. аль-Фараби. -

Алматы, 1999. - 162 с.

Сулейменова, Гульнара Гиззатовна.

Несказочная проза в русском

фольклоре Кокшетауской области :

Дис. на соиск. учен. степ. канд.

филол. наук / Науч. рук. М. М.

Багизбаева; КазГНУ им. аль- Фараби ;

Алматы. - Алматы, 1997. - 166 с.

Абдулина, Алмагуль Бектасовна.

Песенное творчество семире-

ченских казахов : дис. на соиск.

учен. степ. канд. филол. наук / А.

Б. Абдулина ; науч. рук. М. М.

Багизбаева ; КазГУ им. С. М.

Кирова. - Алма-Ата, 1985. - 235 с.



Абдулина, А. Б. Научно -

исследовательской лаборатории

русского фольклора 10 лет / А. Б.

Абдулина. - Текст :

непосредственный // Вестн. КазГУ.

Сер. филол. - 2002. - № 3 (54). - С.

3-6.

Абишева, О. Ее судьба

неразрывно связана с русским

фольклором : к 80-летию М.

М. Багизбаевой / О. Абишева.

// Простор. - 2012. - № 4. - С.

174-177.

М. М. Бағызбаева туралы баспа беттерінде 

жарияланған мақалалар

Мая Михайловна Бағызбаеваның орыс ауыз

әдебиеттері жайлы 14-тен аса баспадан шыққан

қолжазбалары, педагогикалық қызметтері жайлы

еңбектері бар.

Академикке арналған авторефераттар

жазылған.

Орыс әдебиеті мен қазақ әдебиетін

байланыстырған ғылыми кітаптары 25-ке жуық

баспадан шыққан. Әр басылымы педагогикалық

ғылым саласында сұраныстарға ие.

Ғалым туралы көптеген мақалалар жайында

мәлімет алғыңыз келсе, біздің кітапхана

базасынан http://jirbis.kaznu.kz/, қарауларыңызға

болады.
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Дайындағандар: 

М. Т. Шомаева, 

Э. Омарова

Көрменің мақсаты - ғалымның 

өмірі мен ғылымдағы еңбек 

жолын оқырмандарға таныстыру 


