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Абай данышпан, дара тұлға 
 

Ыкыбаева Асем Саденовна 

Өскемен көпсалалы технологиялық колледжінің 

қазақ тілі және әдебиетінің оқытушысы 

 

Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық ой-пікір саласында  

өлмес-өшпес шығармалар берген Абай қазақ халқының өткен замандағы 

 өмірін зерттеуші біздің ұрпаққа таңғажайып тұлға болып көрінеді. 

Мұхтар Әуезов 

Абай Құнанбайұлы - ғұлама, ойшыл, ақын, ағар-

тушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 

аудармашы, композитор ретінде ел тарихында 

өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен 

қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, 

тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, тілі, 

рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей 

құбылыс ретінде бағаланып, данышпан деген 

атақты иеленген дара тұлға. 

Абай Құнанбайұлы қазақ халқының басындағы 

мәңгі өшпес жарық жұлдызы. Абай – қазақтың ұлт-

тық философиясының негізін салушы, жаратылы-

стың құпиясына, табиғат пен қоғамның, адам мен 

заманның сырына терең бойлаған кемеңгер ойшыл, 

дара және данышпан ақын. 

Жастайынан ел арасындағы мәселелерді көріп, ел 

ішіндегі ала ауыздықтың, халық арасындағы 

қараңғылық пен надандықтың сырына қанық Абай 

көптеген жағымсыз әрекеттерді, атап айтсақ: іштар-

лық, көрсеқызарлық, сондай ақ көреалмаушылық, 

еріншектік, жалқаулық сияқты теріс қылықтардан 

аулақ болуға үндеп, ұрпаққа үлгі көрсетпек түгілі 

қара басын әрең алып жүрген мына халықтың бере-

кесіз тірлігін күні бұрын көріп тұрғандай ашық та 

айқын суреттеп, тереңнен баяндаған. 

Сондықтан да әдебиеттанушы филология ғылы-

мынң докторы - Зәки Ахметов: «Абай есімі – қазақ 

халқының ұлттық санасының оянуы мен рухани 

қайта жаңғыруының, қоғамның озық күштерінің 

өркениеттілікке ұмтылысы мен әлеуметтік 

әділдіктің символы» деп жазған болатын. Шыны-

мен де, ұлы ақынның есімі мен шығармалары 

қазіргі жастарға зор тәрбие беріп, қазақтың ке-

шегісі мен бүгінгісін толығымен қамтып отыр. 

Биыл ұлы ақынның туғанына 175 жыл толуына бай-

ланысты мемлекет көлемінде ауқымды іс-шаралар 

жоспарланған. Абайдың шығармаларына зер салу 

бұл қазақ әдебиетіне ғана ой салғанымыз емес, 

бүкіл қазақ тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне, 

тәрбиесіне үңілгеніміз болып саналады. Ұлы ақын-

ның ой-тұжырымдары баршамызға рухани азық, 

таусылмас қазына. Сондықтан ұлттық сананы 

жаңғырту үшін және бәсекеге қабілетті ұлт қалы-

птастырамыз десек, ұлы ақынның шығармаларын 

мұқият оқуымыз керек. Қазіргі жастарымыз өте 

ақылды, саналы, ойшыл. Егерде аға ұрпаққа дұрыс 

жол көрсете алсақ, болашағымыздың саналы, 

жарқын болатынына сеніміміз артатыны да анық. 

Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына бай-

ланысты аталып жатқан іс – шараларға Өскемен 

көпсалалы технология колледжінде директордың 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Тулькубаева Ди-

нара Амангельдиновнаның жоспарланған бағдарла-

масы аясында, 1,2 курс студенттер арасында «Абай 

– қазақ поэзиясының биік шыңы» атты эсе жазу 

байқауы, «Читая Абая» атты акция,(Абайдың 

өлеңдері мен қара сөздерін бейне камера алдында 

мәнерлеп оқу , әндерін орындау) 1-3 курс студент-

тері арасында орыс топтарының арасында өткізілсе, 

«Мен Абайды оқимын» атты флешмоб қазақ топта-

рының арасында және Абайдың қара сөздерімен әр 

сабақты бастау сияқты шаралар өткізілді. Аталған іс 

– шараларға колледждің 1,2,3 курс студенттері мен 

оқытушылар қатысып, шаралар өте жоғары 

деңгейде өткізілді. Студенттер ұлы ақын өмірі мен 

шығармашылығына деген сүйіспеншіліктерін, 

қызығушылықтарын арттыра түсті. 

Ағымдағы жылдың 7 ақпанында Өскемен жоғары 

политехникалық колледжінде қазақ тілі мен әдеби-

еті пәнінен «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойына орай қалалық олимпиадаға Пқ-19 то-

бының 1 курс студенті Қабаева Дильназ қатысып, 

жүлделі 2 орынға ие болды. Көрсеткен өнері мен 

білімінің нәтижесінде дипломмен және қаржылай 

сыйлықпен марапатталды. Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушылары А.С. Ыкыбаева мен А.Т. 

Төлеубековаға алғыс хат берілді. 

Биылғы өткен іс шараларға мектеп оқушылары, 

колледж, жоғары оқу орындарының студенттері 

қатысып, өз білімдері мен өнерлері арқылы ұлы 

ақынның өмірі мен шығармашылығын тағы бір 

мәрте зерделеп шықты. Бұл Абай мұрасының 

жоғалмағанының және ұмытылмайтынының 

дәлелі. Осындай жаңғыртатын ұрпақтарымыз - 

нәрлі мұраның асылын қанып ішіп, өміріне қажетті 

дүниелерді бойына жия білген әрбір жас ұрпақ – 

нұрлы да шуақты болашақтың иесі боларына кәміл 

сенемін. 

https://seviba.kz/


 

май 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

https://seviba.kz/

