
 

   

   

 

Абай Құнанбайұлының  
175 жылдығына 
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Абай әлемі 

  Қазақтың ұлы ақыны, 
данышпан перзенті, қазақ жаңа 
жазба әдебиетінің негізін салушы 
Абай (Ибраһим) Құнанбаевтың 
(1845-1904) өмірі мен 
шығармашылығы, ақынның өскен-
өнген ортасы, бай мұрасы, 
дүниеге көзқарасы, эстетикасы, 
поэтикасы, қоғамдық-саяси ой-
пікірлері, тағылымы, дәстүрлері 
келешек ұрпаққа үлгі.     
 Абай өлеңді өте ерте 12 
жасынан бастап шығарған. Абай 
өзінің өлеңдерін жас достарының 
атынан таратқан.  
 

Поэзияда, музыкада, қоғамдық- 
азаттық ой-пікір саласында 
өлмес-өшпес шығармалар берген 
Абай қазақ халқының өткен 
замандағы өмірін зерттеуші 
біздің ұрпаққа таңғажайып тұлға 
болып көрінеді. Ол өз халқының 
тарихында тау шыңындай асқақ 
тұр.Қазақтың жаңа мәдениетінің 
негізін салушы, қазақтың 
классикалық поэзиясынрың 
шұғылалы шыңы – Абайдың мәңгі 
өшпес даңқының ең асқақ айғағы.  



 

   

   

Абайдың шығармалары 

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,  
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін 



Әлтай А.  Абай/ 

А. Әлтай.- Нұр-

Сұлтан: Кәусар, 

2020. - 464 б. 

 

Анастасьев, Н. А. 

Абай: Тяжесть 

полета : научное 

издание / Николай 

Анастасьев. - М. : 

Молодая гвардия ; 

Астана : Фолиант, 

2008. - 383 с. 



Абай. Шығармаларының екі томдық толық 

жинағы. Екінші том. Қара сөздер, 

аудармалар, поэмалар. - Алматы: ЖШС 

Лантар Трейд, 2020 - 234 стр. 

 
Қазақтың ұлы ойшылы, бас ақыны Абай (Ибраһим) 

Құнанбайұлы шығармаларының екі томдық толық 

жинағының екінші томына оның кара сөздері 

(«Тасдиқ» және «Ғақлия» атты кітаптары), 

аудармалары, поэмалары, сондай-ак, тарихи 

еңбектері еніп отыр. 

Аталмыш шығармашылық жанрлар «Түсініктер» 

бөлімінде шаблонсыз, трафаретсіз, жаңаша 

танымдық тұрғыдан пайымдалды. Әр шығарманың 

пәлсапалық мәні мен мағынасын ашуға айырықша 

көңіл бөлінді. Сонымен бірге, түсініктерде алуан 

түрлі деректер молынан қамтылды. 

Кітап «Қабыл көрсе сөзімді, кім таныса сол алсын» 

деп өзі айтқандай, Абай сөзін ардақ тұтатын калың 

жұртшылыққа арналған. 

 



Абай және қазақ социумы. 

/Ұжымдық монография. - 

Нұр-Сұлтан: Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2020. - 296 б. 

Сыдықов Е.Б. Абайдың 

ғұмырнамасы. Ғылыми-

танымдық дерекнама 

жинағы. 2-кітап.- Нұр-Сұлтан: 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 

2020. - 492 б. 

Ибраев Ш. Абай феномені. 

Монографиялық зерттеу. 

Нұр-Сұлтан: Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2020. - 186 б. 



Негимов С. 

Абайдың көркемдік және 

ғылыми дүниетанымы. - Нұр-

Сұлтан: Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 285 б. 

Ғарифолла Есім. 

Абай пәлсапасы. - Нұр-

Сұлтан: Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 342 б. 

Төлеубекова Р.К. 

Абайдың педагогикалық 

дүниетанымы. / Ұжымдық 

монография. - Нұр-Сұлтан: 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 332 б. 



Ыбырай С. Жарым 

адамнан - толық адамға. 

Нұр-Сұлтан: Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 2020. - 254 б. 

Бес асыл іс. Балаларға 

арналған танымдық жинақ. - 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 312 б. 

Жұртбай Т.«Соқтықпалы, 

соқпақсыз заманда өсті...» 

(Абай және оның әлеуметтік 

ортасы) - Нұр-Сұлтан: Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

баспаханасы, 2020. - 497 б. 



Жұртбай Т. Ол боламын 

демеңдер... (Абайдың өмірі 

мен шығармашылығы туралы 

зерттеулер). - Нұр-Сұлтан: Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

баспаханасы, 2020. - 582 б. 

Жұртбай Т.Қ. 

Кешегі өткен би Құнанбай... 

(...қандай еді: тарихи және 

әдеби тұлға) 

Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 414 б. 

Абай және Алаш 

сабақтастығы: тарихи-

философиялық, әдеби- 

лингвистикалық аспект. / 

Ұжымдық монография. - Нұр-

Сұлтан: Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ типографиясы, 2020. - 407 б. 

  



Дулатбеков Н.О. Құнанбай 

Өскенбаев ісі: дерекнамалық 

зерттеу. - Нұр-Сұлтан: 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 472 б. 

Қасқабасов С.А. 

Абайға дейінгі және Абайдан 

кейінгі қазақ әдебиеті (әр 

жылдағы ойлар, толғамдар, 

тұжырымдар). - Нұр-Сұлтан: 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

типографиясы, 2020. - 188 б. 



   

Абай Құнанбайұлы .  

Қара сөз. Поэмалар=Книга 

слов. Поэмы / Абай 

Құнанбайұлы. - Алматы : 

Ел, 1993. - 271 б.  

  

Абай Құнанбайұлы (ақын, 

ойшыл  ; 1845-1904 ж.ж.).  

Шығармалар   / Абай 

Құнанбайұлы. - Алматы : Мөр, 

1994. - 415 б. 



   Абай Құнанбайұлы (ақын, 

ойшыл  ; 1845-1904 ж.ж.).  

Қалың елім 

қазағым:шығармалары : 

көркем әдебиет / Абай 

Құнанбайұлы. - Алматы : 

Жалын, 1995. - 384  б.  - 

(Абай-150-Abaі). 

Абай Құнанбайұлы  

Өлең-сөздің патшасы : 

шығармаларының бір томдық 

жинағы / ред. К. Серікбаева. - 

Алматы : Дәуір, 2006. - 565 б. 

- (Amanat журналының 

кітапханасы ). - 

(Халықаралық Абай клубы. 

Жидебай ). 



   

 

 

Абай Құнанбайұлы 

(ақын, ойшыл  ; 1845-

1904 ж.ж.).  

Шығармалар   / Абай 

Құнанбайұлы.- Алматы: 

Мөр, 1994. - 415 б. 

Құнанбаев А. 

Шығармаларының екі 

томдық толық жинағы / 

А. Құнанбаев. - Алматы : 

Ғылым. - 1977 

Т.2 : Аудармалар мен 

қара сөздер. - 309 б.  



   

 

 

Құнанбаев А.   

Сен де бір кірпіш 

дүниеге... : Абай 

туындыларының 

мектепке арналған 

хрестоматиясы . - 

Алматы : Рауан, 1994. 

- 174 б. - (Абай 150 ж.) 

Абай 

Қалың елім қазағым: 

шығармалары  / Абай 

Құнанбайұлы. - Алматы : 

Жалын, 1995. - 384  б. : 

сурет. - (Абай-150-Abaі). 



   
Абай Шығармаларының екі 

томдық толық жинағы : көркем 

әдебиет / Абай Құнанбайұлы. - 

Алматы : Жазушы. - 2005.  

1-ші т. : Өлеңдер мен 

аудармалар. - 2005. - 295 б. 

Абай Шығармаларының екі 

томдық толық жинағы : 

көркем әдебиет / Абай 

Құнанбайұлы. - Алматы : 

Жазушы. - 2005.  

2-ші т. : Өлеңдер мен 

аудармалар; Поэмалар; 

Қара сөздер. - 2005. - 335 б. 



   
Абай Құнанбайұлы 

(1845-1904 ж.ж.).  

Қалың елім қазағым... 

: көркем әдебиет / А. 

Құнанбаев. - Астана : 

ІС-Сервис, 2006. - 

156 б. 

Абай Құнанбайұлы  

Көңілімнің санасы : лирика / 

Абай Құнанбайұлы. - [б. м.] : 

Олжас кітапханасы, 2012. - 

180 б. - (Әлем әдебиетінің 

классиктері ). 



   

 

 

Абайдың қара сөздері 
Білім-ғылым үйренбекке талап 
қылушыларға әуелі білмек керек. 
Талаптың өзінің біраз шарттары 
бар. Оларды білмек керек, білмей 
іздегенмен табылмас. 

Әуелі - білім-ғылым табылса, 
ондай-мұндай іске жаратар едім 
деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне 
керек болар еді деп іздемекке керек. 
Оның үшін білім-ғылымның өзіне 
ғана құмар, ынтық болып, бір ғана  

 

білмектіктің өзін дәулет білсең  
және әр білмегеніңді білген уақытта 
көңілде бір рахат хұзур хасил 
болады. Сол рахат білгеніңді берік 
ұстап, білмегеніңді тағы да сондай 
білсем екен деп үміттенген құмар, 
махаббат пайда болады. Сонда 
әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің 
жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке 
жайғастырып алады... 



   
Абай  

Қара сөздер . - 

Алматы : Өнер 

баспасы, 2015. - 

124 б.  

Абай  

Қара сөз = Книга 

слов . - Алматы : 

Атамұра, 2016. - 

200 б. 



   

Абай Кунанбаев  

Слова назидания : пер. с 

каз. / Абай Кунанбаев. - 2-

е изд. - Алма-Ата : 

Жалын, 1982. - 159 с 

Абай Кунанбаев  

Слова назидания / Абай 

Кунанбаев. - Алматы : 

Библиотека Олжаса, 2012. - 

155 с. - (Классики мировой 

литературы) 



   

«Абай жолы» роман-эпопеясы 
 
М.Әуезовтің әлемге әйгілі 
роман-эпопеясы. «Абай 
жолы» – қазақтың көркем 
прозасын жоғары деңгейге 
көтеріп, әлем әдебиетіне 
биік эстетикалық 
талғам, көркемдік қуат 
әкелген үздік туынды. 
 

 
 Заманымыздың ұлы 
жазушысы Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов өзінің 
«Абай жолы» атты 4 
томдық даңқты тарихи 
роман-эпопеясын 15 жыл 
бойы жазды. «Абай жолы» 
дүние жүзі халықтарының 
116 тіліне аударылған.  



   

 

 

Әуезов М. Абай жолы : роман-эпопея :4 

томдық / Мұхтар Әуезов. - Алматы : 

Жазушы. – 2013. 

. 



   

Абайды тану 

Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы – 
заман тынысы,халық үні. Бүгін ол үн 
біздің де үнге қосылып, жаңғырып, 
жаңа өріс алып тұр. 
                            М.Әуезов 



   

Әлиакпаров М. Т.  

Абай-Шәкәрім : альбом. - 

Караганда : МОФ 

"Шакарим", 2008. - 159 б.-   

(Шәкәрім атындағы 

халықаралық қоғамдық 

қоры = Междунар. 

общественный фонд им. 

Шакарима) 

Абайдың саяси - 

құқықтық мұрасы және 

жаңа кезең : Ғылыми 

еңбектер жинағы / 

ред.Дулатбеков Н.О. - 

Қарағанды : ҚарМУ 

баспасы, 1995. - 143 c. - 

(Абай-150-Abaі) 



   

 

 

Молдаханов Ә. М.  

Абай, Шәкәрім, 

Әуезов дәрістері : 

оқулық / Ә. М. 

Молдаханов. - 

Алматы : Дәуір, 2011. 

- 190 б. - (Ассоциация 

вузов. ҚР жоғары оқу 

орындарының 

қауымдастығы) 

Мырзахмет М.   

Абайтану тарихы : 

научное издание / 

Мырзахмет М. - Алматы : 

Ана тілі, 1994. - 192 б. - 

(Абай-150-Abaі) 



   Мир Абая : научное издание / 

сост.: М. Маданова, А. К. 

Машакова. - Алматы : 

Междунар. клуб Абая, 2004. - 

167 с. - (Международные 

связи казахской литературы)   

Анастасьев Н.  

Абай. Самғау салмағы 

: ғылыми басылым / Н. 

Анастасьев ; орыс тіл. 

ауд. Ж. Ысмағұлов. - 

Астана : Аударма, 

2010. - 468 б.  



   

 

 

Мұхамедханов Қ.  

Абай мұрагерлері / 

Қ. Мұхамедханов. - 

Алматы : Атамұра, 

1995. - 204 б. 

Сәбден, О. Абай және 

қазақ елінің болашағы 

(қара сөздерін XXI 

ғасырда іске    асыру 

тетіктері) / Оразалы 

Сәбден. - Алматы: 

Service Press, 2017. - 

215 б.  



   

  

Хакім Абай – күллі адамзатқа 

ортақ дара ой алыбы. Дана 

тағылымын жастардың бойына 

сіңіру, ұлы тұлғаның ой-

толғаныстарын кеңінен дәріптеу 

мақсатында барша Абайсүйер 

оқырман үшін «Қазақ университеті» 

баспа үйі 37 томдық «Абайтану. 

Таңдамалы еңбектер» жинағын 

шығарып, ұлы тұлғаның 

ғұмырнамасы мен туындылары 

жайлы еңбектерді бір арнаға 

тоғыстырған болатын.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталмыш серияның жалпы 

редакциясын басқарған – филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Жанғара Дәдебаев.  

«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» 

көптомдық басылым ғылыми 

қызметкерлер мен ізденушілерге, 

тілшілер мен әдебиетшілерге, 

оқытушылар мен оқушыларға, Абай 

тілінің байлығына терең бойлағысы 

келетін көпшілік қауымға арналған.  

Көптомдық еңбек әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың жанындағы Абай ғылыми- 

зерттеу институтында дайындалған.  



   
Абайды әлемге таныту 

Абай  

Двадцать стихотворений на трех 

языках/  сост., авт. пред., 

послесл. и коммент. Г. Бельгер ; 

пер. на нем. Л. Кошут. - Астана : 

Аударма, 2008. - 135 с. 

Абай Құнанбайұлы   

Қарасөз = Книга слов = Book of 

words : көркем әдебиет . - 

Алматы : Междунар.клуб Абая, 

2009. - 335 б. - (Б-ка журнала 
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