
 ISSN 2224-5294 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

Х А Б А Р Л А Р Ы 

ИЗВЕСТИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

N E W S 
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
 

ҚОҒАМДЫҚ ЖƏНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ҒЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ 

 
СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

 

1 (299) 

ҚАҢТАР – АҚПАН 2015 ж. 
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015 г. 
JANUARY – FEBRUARY 2015 

 
 

1962 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1962 ГОДА 
PUBLISHED SINCE JANUARY 1962 

 
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ 
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR 
 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА 
АЛМАТЫ, НАН РК 
ALMATY, NAS RK 

  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

 
Б а с  р е д а к т о р 

 

ҚР ҰҒА академигі  
Пралиев С. Ж. 

 
 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 
 

 
эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Баймұратов У.Б.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Байпақов К.М.; филос. ғ.докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Есім Г.Е.; фил. ғ. докторы,, 
проф., ҚР ҰҒА академигі Қирабаев С.С.; эк. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қошанов А.К.; 
эк.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нəрибаев К.Н. (бас редактордың орынбасары); филос. 
ғ.докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нысанбаев А.Н.; заң ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі 
Сабикенов С.Н.; заң ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Сулейменов М.К.; эк. ғ. докторы, 
проф., ҚР ҰҒА академигі Сатубалдин С.С.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі 
Əбжанов Х.М.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Əбусеитова М.Х.; тарих ғ. 
докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Байтанаев Б.А.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 
мүшесі Жақып Б.А.; фил. ғ. докторы, проф., чл.-корр. НАН РК Қалижанов У.К.; тарих ғ. 
докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Қамзабекұлы Д.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 
мүшесі Қожамжарова Д.П.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Қойгелдиев М.К.; 
фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Құрманбайұлы Ш.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР 
ҰҒА корр. мүшесі Таймағанбетов Ж.К.; социол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі 
Шəукенова З.К.; фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі Дербісəлі А. 
 
 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і: 
 

Молдова Республикасының ҰҒА академигі Белостечник Г. (Молдова); Əзірбайжан ҰҒА 
академигі Велиханлы Н. (Азербайджан); Тəжікстан ҰҒА академигі Назаров Т.Н. (Тəжікстан); 
Молдова Республикасының ҰҒА академигі Рошка А. (Молдова); Молдова Республикасының ҰҒА 
академигі Руснак Г. (Молдова); Əзірбайжан ҰҒА корр. мүшесі Мурадов Ш. (Əзірбайжан); Əзір-
байжан ҰҒА корр. мүшесі Сафарова З. (Əзірбайжан); э. ғ. д., проф. Василенко В.Н. (Украина); 
заң ғ. докт., проф. Устименко В.А. (Украина)  

 
  



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 1. 2015  
 

 
3 

 
Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

 

академик НАН РК  
С. Ж. Пралиев 

 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
 

докт. экон. н., проф., академик НАН РК У.Б. Баймуратов; докт. ист. н., проф., академик НАН РК 
К.М. Байпаков; докт. филос. н., проф., академик НАН РК Г.Е. Есим; докт. фил. н., проф., 
академик НАН РК С.С. Кирабаев; докт. экон. н., проф., академик НАН РК А.К. Кошанов; докт. 
экон. н., проф., академик НАН РК К.Н. Нарибаев (заместитель главного редактора); докт. филос. н., 
проф., академик НАН РК А.Н. Нысанбаев; докт. юр. н., проф., академик НАН РК С.Н. Сабикенов; 
докт. экон. н., проф., академик НАН РК С.С. Сатубалдин; докт. юр. н., проф., академик НАН РК 
М.К. Сулейменов; докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН РК Х.М. Абжанов; докт. ист. н., проф.,            
чл.-корр. НАН РК М.Х. Абусеитова; докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН РК Б.А. Байтанаев;                
докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН РК Б.А. Жакып; докт. фиолол. н., проф., чл.-корр. НАН РК 
У.К. Калижанов; докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН РК Д. Камзабекулы; докт. ист. н., проф., 
чл.-корр. НАН РК Д.П. Кожамжарова; докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Койгельдиев; 
докт. филол. н., проф., чл.-корр. НАН РК Ш. Курманбайулы; докт. ист. н., проф., чл.-корр. НАН 
РК Ж.К. Таймаганбетов; докт. социол. н., проф., чл.-корр. НАН РК З.К. Шаукенова; д. филол. н., 
проф., Почетный член НАН РК А. Дербисали 
 

 
Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т 

 
академик НАН Республики Молдова Г. Белостечник (Молдова); академик НАН Азербайджанской 
Республики Н. Велиханлы (Азербайджан); академик НАН Республики Таджикистан Т.Н. Назаров 
(Таджикистан); академик НАН Республики Молдова А. Рошка (Молдова); академик НАН 
Республики Молдова Г. Руснак (Молдова); чл.-корр. НАН Азербайджанской Республики Ш. Мурадов 
(Азербайджан), член-корр. НАН Азербайджанской Республики З.Сафарова (Азербайджан); д. э. н., 
проф. В.Н. Василенко (Украина); д.ю.н., проф. В.А. Устименко (Украина)  
 
 
 
 
 

 

 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных 
наук.  ISSN 2224-5294 
Cобственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан № 10894-Ж, выданное 30.04.2010 г. 
 

Периодичность 6 раз в год 
Тираж: 2000 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18, 
www:nauka-nanrk.kz / social-human.kz 
 

 
© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015 г. 

 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75 

 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

 
E d i t o r  i n  c h i e f 

 

S.Zh. Praliyev,  
academician of NAS RK 

 
 

E d i t o r i a l  b o a r d:  
 

U.B. Baymuratov, dr. econ. sc, prof., academician of NAS RK; K.M. Baipakov, dr. hist. sc., prof., 
academician of NAS RK; G.Ye. Esim, dr. philos. sc., prof., academician of NAS RK; S.S. Kirabayev, dr. 
phil. sc., prof., academician of NAS RK; A.K. Koshanov, dr. econ. sc, prof., academician of NAS RK; 
K.N. Naribayev , dr. econ. sc., prof., academician of NAS RK (deputy editor-in-chief); A.N. Nysanbayev, 
dr. philos. sc., prof., academician of NAS RK; S.N. Sabikenov, dr. jur. sc., prof., academician of NAS 
RK; M.K. Suleimenov, dr. jur. sc., prof., academician of NAS RK; S.S. Satubaldin, dr. econ. sc.,               
prof., academician of NAS RK; Kh.M. Abzhanov, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK;           
M.Kh. Abusseitov, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; B.A. Baitanayev, dr. hist. sc., prof., 
corr. member of NAS RK; B.A. Zhakyp, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; U.K. Kalizhanov, 
dr. phil. sc., prof., corr. member of NAS RK; D. Kamzabekuly, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS 
RK; D.P. Kozhamzharova, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; M.K. Koigeldiev, dr. hist. sc., 
prof., corr. member of NAS RK; Sh. Kurmanbaiuly, dr. phil. sc., prof., corr.member of NAS RK;                  
Zh.K. Taymaganbetov, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK; Z.K. Shaukenova, dr. soc. sc., 
prof., corr. member of NAS RK; A. Derbisali, dr. phil. sc., prof., honorary member of NAS RK 

 
 

E d i t o r i a l  s t a f f: 
 

G. Belostechnik, NAS Moldova academician (Moldova); N. Velichanly, NAS Azerbaijan academician 
(Azerbaijan); T.N. Nazarov, NAS Tajikistan academician (Tajikistan); A. Roshka, NAS Moldova 
academician (Moldova); G. Rusnak, NAS Moldova academician (Moldova); Sh. Muradov, NAS 
Azerbaijan corr.member (Azerbaijan); Z. Safarova, NAS Azerbaijan corr.member (Azerbaijan);                    
V.N. Vasilenko, dr. econ. sc., prof. (Ukraine); V.A. Ustimenko, dr. jurid. sc., prof. (Ukraine) 

 
 
 
 
 
 
 
 

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Social and Humanities. 
ISSN 2224-5294 
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the 
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 10894-Ж, issued 30.04.2010 
 

Periodicity: 6 times a year  
Circulation: 2000 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
www:nauka-nanrk.kz / social-human.kz 
 
  

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015 
 

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty  



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 1. 2015  
 

 
227 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

ISSN 2224-5294 

Volume 1, Number 299 (2015), 227 – 230 
 
 

THE IDEAS OF KNOWLEDGE AND WORK FOR YOUTH EDUCATION 
IN THE OEUVRE OF ABAY KUNANBAEV 

 
R. K. Doszhan 

 
L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan. 

 E-mail: Raihanchik01@mail.ru 
 

Key words: Abay, labour, science, education, book of words, culture, philosophy, philosophical ideas.  
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always actual. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ЖАСТАРДЫ ТƏРБИЕЛЕУДЕГІ БІЛІМ ЖƏНЕ ЕҢБЕК ИДЕЯСЫ 

 
Р. К. Досжан 

 
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: Абай, еңбек, ғылым, білім, қара сөздер, мəдениет, философия, философиялық ойлар. 
Аннотация. Мақалада жас ұрпақты өз халқына қызмет етуге ынталандыратын, ағартушылыққа, білімге, 

еңбекке, мəдениет арқылы ұлттың дамуына талаптандыратын Абай шығармашылығы туралы айтылады. 
Олар əр заманда өзекті. 

 
Жас ұрапақты жастайынан тəрбиелеудің маңыздылығын қазақ халқы ерте түсінген. Ешқандай 

жоғарғы білімсіз-ақ тəрбиелеудің небір оңтайлы əдістерін баласының бесігінен бастаған. Қазақ 
хандығы дəурен сүрген заманда қазақ халқы өзінің ұлттық төлтумалығын бір жолата орнықтырып 
үлгерді. Ұлттық арқауы берік төлтума – ол мəдениеті болатын. Қазақ хандығы кезінде қазақ халқы 
өзінің моральдық-ұлттық этикалық нормаларын біржола қалыптастырып алды. Қазақ халқының 
ғасырлар қойнауынан бастау алатын тек-тамыры мəдени рухани болмысы жалпы адамзаттық 
тарихи мəдениеттің құрамдас бөлігі болып табылады. Мəселен, Əл-Фараби өз заманында «Адам 
көп нəрсеге мұқтаж болғандықтан, өзіне керегін қоғамдасқан ортадан таба алады, жеке жан иесі 
адамдар бірлестігінің арқасында ғана жетіліп, өз қабілеттерін шыңдай түседі. Осыдан келіп олар-
дың əлеуметтік мəні қалыптасады» - деп жазды [1]. Еліміз Тəуелсіздік туын көтергелі ұлттық 
мұраларымызды игеруде əлі де болса көбірек көңіл бөлуді талап ететін мəселелер көп.  

Демек қазақ мəдениетін, ұлттық салт-дəстүр, этикалық нормаларын, рухани құндылықтарын 
үлгі ете отырып, оны жастар тəрбиесіне ұтымды пайдалану – өте өзекті мəселе.  

Қазақ мəдениетінің аса ірі өкілі, ойшыл, философ, классик ақын Абай Құнанбаев халқына 
білім беруде орасан зор рөл атқарды. Ол отанын рухани кедейліктен біржола құтқарғысы келді, өз 
отандастарын əлемдік мəдениет жетістіктеріне қосуға тырысты. Абай осы мақсатта көп іс атқарды. 
Оның терең мағыналы, көркемдік жағынан құнды лирикалық жəне философиялық өлеңдері 
халықтық поэзиямен байланысты.  
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Əдебиеттің аса ерекше жанрын көрсететін «Ғақылия» немесе «Қара сөздер» сияқты прозалық 
туындылары тек кеңес уақытында ғана жарық көрген. Алайда Абайдың поэтикалық, прозалық 
шығармалары ақынның отанында қолжазба түрінде кең таралды. Өлеңдері көшіріліп, жатталып, 
ауызекі айтылып жүрді, ал прозалық шығармалары қолжазба түрінде таралып немесе шебер орын-
даушылар арқылы орындалып жүрді. «Ғақылия» мен «Қара сөз» Абай шығармашылығында қандай 
орын алады? Абай шығармашылығын зерттеуші Мұхтар Əуезов былай деген: «Қара сөздерді 
жатқызуға болатын жанрды атау қиын». Онда ақынның философиялық-адамгершілік, қоғами-
публицистикалық жəне сатиралық та пікірлері бар. Оқырмандарымен біресе бейбіт, біресе ашулы, 
біресе мұңды сипатта əңгіме жүргізе отырып, бұл «Қара сөздер» бəрінен бұрын стилистикалық 
ажарлықпен ерекшеленеді. Ақынның өмірлік мəселелер туралы философиялық ойларын, сонымен 
қатар тыңдаушысына ауызша үндеу түрінде көзбе-көз бағытталған əңгіме-пікірлерін қамтыған 
«Қара сөздері» кім үшін жəне қандай мақсатта жазылғанын Мұхтар Əуезов жақсы түсінді. Ақын 
көбіне жасы үлкен буынды тыңдаушы ретінде санады. Олардың ойлау дəрежесін, дүниетаным 
ерекшеліктерін есепке ала отырып, «Қара сөздерін» қанатты сөздермен, халықтық мақалдармен 
түсінікті түрде олардың тілінде жазған. Куəгерлер поэтикалық шығармаларға қарағанда «Қара сөз-
дердің» оқытушылар мен тыңдаушылар арасында танымалдылыққа ие болып кең таралғандығын 
дəлелдейді. Себебі Абай өз өлеңдеріндегі ойлар мен идеяларды, сезімдер мен көңіл-күйді «Қара 
сөздерінде» де қызықты, өзіндік үлгіде көрсеткен.  

Абай білім мен ғылымға аса үлкен мəн берді. Ол мүмкіндігі бола тұра балаларын оқытпайтын 
немесе босқа ақшасын кетіріп басқа нəрсеге үйрететін, дұрыс оқытпайтын ата-аналарды кінəлайды. 
«Бірақ мен жауыздықпен байып, байлығын пайдалы нəрсеге жұмсаған адамды əлі кездестірмедім». 
Мұндай əлеуметтік əшкерелеуші сын келесідей аяқталады: «Ғылымсыз о дүниеде де, осы дүниеде 
де игілік жоқ». Сонымен қатар Абай балаларда жақсы адами сапаларды қалыптастыруды білім 
жəне ғылыммен байланыстырады. Оның «Қырық бесінші сөзі» мынадай ескертпе сөздермен 
аяқталады: «Бұл ғадалəт, махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі - ғалым, сол – ғақил».  

Өзінің қара сөздерінде Абай былай жазады: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ - 
өнерсіз иттің ісі. Əуелі құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, 
қара жер де береді, құр тастамайды». «Мұның бəрі - жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйрен-
сем екен деген. Дүниенің көрінген һəм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, 
адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады» 
[2]. «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең - оқыт, мал аяма! Əйтпесе, бір ит 
қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсете ме, өзі рахат көре ме, я жұртқа рахат көрсете ме?» [3]. 

Абай үшін білім – қандай да бір игіліктерге жету құралы емес, адам дамуының іргелі негізі. 
Білім адам жанын ағартып, оны рухани байытады. Өзінің адам туралы тұжырымдамасын қалып-
тастыра келе, Абай еңбекке көп көңіл бөледі жəне оның екі жағын атап өтеді. Бір жағынан, еңбек – 
бұл жеке тұлғаны қалыптастыру құралы (еңбекпен білімге қол жетеді, ақыл, ғылым жəне мəдениет 
дамиды). «...Ақыл мен білім – еңбек жемісі... Еңбек таным сезімін дамытады» [4], - деп жазады 
Абай. Екінші жағынан, еңбек – өмірге құрал, өздігінен өмір сүру негізі. Абай осындай еңбекті ма-
дақтап, масылдықты сынға алады. Еңбекпен айналысқан адам – дербес, тəуелсіз адам. «Сақалын 
сатқан кəріден, еңбегін сатқан бала артық». Жалқаулық, сандалушылық, арам тамақ болу – 
əшкереленуге тиіс кемістіктер.  

«Ырыс алды - тірлік» дейді, ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай 
тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ахиретке дұшпан 
болады» [5]. «Сен тоқсың, еңбекті ұмыттың – мұндай адам азған адам». Абай қазақта қалыптасқан 
«Кедейлік пен байлық – барлығы құдайдан» деген дəстүрлі түсінікке қарсы шығады. Ескі дүние-
танымдық қалыптасқан түсініктер мен өз қылықтарының себебі мен мақсаттарын сырттан іздеу – 
адамға жақсы өмір сүруге кедергі жасайды. Егер қазақтар көзі ашық халықтар деңгейінде өмір 
сүргісі келсе, - деп жазады Абай, - олар өздерінің тұрмыс қалпын қайта қарастырулары керек, жаңа 
дүниетанымдық бағыттарды таңдаулары керек. Абай тұжырымдамасы – бұл жаңа адамның яғни 
еңбекқор, белсенді, білімді, өмірде тек өз күшіне жəне біліміне сенетін адамның тұжырымдамасы. 
Еңбек сүйгіштік, білімділік, жақсылық, парыз – міне осындай негізгі қағидалар. «Адам баласының 
ең жаманы – талапсыз» [6]. «Талап барлығында бар, оны тек дамыту керек» [7]. Сонымен қатар, 
адам қайырымды болуы керек, жақсы істер жасауы керек: «Рақымдылық, мейірбандылық, əртүрлі 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 1. 2015  
 

 
229 

істе адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар - жүрек 
ісі» [8]. Ерік, ақыл жəне жүрек айтысқанда, негізгісі жүрек болу керек: «Адам жүректі тыңдасын... 
Жүрек таза болса, адам баласын алаламайды: жақсылыққа елжіреп еритұғын - жүрек, жаманшы-
лықтан жиреніп тулап кететұғын - жүрек, əділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын 
нəрселердің бəрі жүректен шығады. 

Ескі тұрмыс қалпын, қалыптасқан ескі дүниетанымды сынға алып, жаңа этикалық қағида-
ларды қалыптастырудың қажеттілігін дəлелдей отыра Абай адамгершілікті адам болмысы ретінде 
қарастырады. Жаңа адам – бұл творчестволық адам. «Сен жақсылық, жамандықты жаратқан - 
құдай, бірақ қылдырған құдай емес, ауруды жаратқан - құдай, ауыртқан құдай емес, байлықты, 
кедейлікті жаратқан -құдай, бай қылған, кедей қылған құдай емес деп, нанып ұқсаң болар, əйтпе- 
се – жоқ». Абайдың кезінде мұндай ойлар дəстүрлі қазақ дүниетанымына мүлде үйреншіксіз бола-
тын. Ол кездегі адамдардың түсінігі бойынша əрбір адамның тағдыры алдын ала анықталып қойған, 
өмірдегі барлық нəрсе құдайдың қалауымен болады. Абай өзіне дейінгі Бұхар жырау, Шортанбай 
сияқты ұлы ойшылдардың осындай дүниетанымдық қағидаларын мойындамай сынға алады. 
Осыған орай ол қазақ мəдениетінде қайғылы бейнені де ұсынады. Ол қазақ қоғамындағы адамдар-
дың жатсынушылығын көтере алмады. Оның ойынша, барлық құндылықтар бұрмаланған, адам – 
тек құрал, ал ғылым, білім тек байлықты көбейту үшін керек, қайырымдылық, аяушылық, руха-
нилық дегендер жоқ, екіжүзділік пен қызғаныш үстемдік жасайды. Абай жақсылық пен жамандық-
тың арасындағы шекараның жоғалуынан жəне бұл түсініктердің жаңылыстырылуынан адамгер-
шіліктің күйреу мүмкіндігін, қоғамның кері кетуін болжайды. Қырықыншы қара сөзінде жамандық 
пен жақсылықты түсінбеушілікті əшкерелей келе Абай сұрақ қояды: «Қазақтың шын сөзге нанбай, 
құлақ та қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пəлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай 
ақса да, соны əбден естіп ұқпай тынбайтұғыны қалай?». Бұған жауап береді: ескі көзқарастарды, 
дүниетанымды, адам туралы түсінікті өзгертіп, адам туралы жаңа түсінікті қалыптастыру қажет. 
Ақыл мен қайырымдылық қазақтарды адамгершілік дағдарыстан құтқара алады.  

Өз туындыларында білімді меңгеру туралы айта келе Абай ғылымға деген үстүртін шала-
ғайлық қатынастан қауіптенеді. Ғылым үлкен жетістік болып табылады, сондықтан оны бар жан-
тəнімен сүю керек. «Əрбір хақиқатқа тырысып ижтиһатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең 
айрылма!» - деп үйретеді Абай.  

Абай оқу процессінде ой дамуының қажеттілігіне өте дұрыс сілтейді. Онсыз білімді игеру 
мүмкін емес. Ой мен елестің дамуы заттар мен айналадағы құбылыстарды терең əрі жан-жақты 
тануға мүмкіндік береді. Білім оңайлықпен игерілмейді. Оны тек көп еңбек пен ынтаның нəтиже-
сінде меңгеруге болады. Білімді əрдайым жетілдіріп тұру қажет.  

Жастарды тəрбиелеу бағытының мəдениет пен ғылым негіздерін игеруге мазмұнды өмір 
сүруде қамтитын білімділік дүниелік үлгісіне бет бұру аса маңызды. Қазақ халқының болашағы 
үшін еңбек етіп ұрпақты ұлттық салт-дəстүрлер арқылы тəрбиелеп жүргенімізді мақтаныш тұтамыз. 
Ұрпағымызға өзіміз өнеге көрсету арқылы нағыз кісілікті үйретеміз. «Үлкейсең үлгі көрсет, өссен 
өнеге көрсет», деп халқымыздың кісілік парызын жоғары қояды, қашанда жастарымызға мол мə-
дени мұраларымыздан рухани өнеге көрсету бүгінгі таңда маңызды.  
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идеи.  
Аннотация. В данной статье говорится о творчестве Абая, которое вдохновляет молодое поколение на 

служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, труду, к развитию на-
ции через культуру. Эти качества всегда актуальны. 
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