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АБАЙ ІЛІМІН БІЛУ, 
ТҮСІНУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ 

 
Мақалада Абай ілімінің басты категориялары, олардың мазмұны, өзара байланыстары  

жүйеленді. Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу жұмыстары түрлі бағытта, түрлі ғылым 
салаларында жүргізілді және жүргізіліп келеді. Абайдың өмірі мен шығармашылығын тану 
мен танытуға арналған көптеген монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары, мақалалар 
жинағы, конференция материалдары жарық көрді. Шетелдерде бірқатар еңбектер жарияланды. 
Соған қарамастан Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу саласында шешімін күтіп жатқан  
өзекті, әлеуметтік маңызы зор ғылыми мәселелердің бірі Абай ілімі. Абайтану саласында 
бүгінгі күнге дейін жасалған жұмыстарда көптеген ірі мәселелер шешілді, зерттеу жұмыстары 
жалғастырылуда. Бірақ Абай мұрасын Абай ілімінің құрылымдық жүйесі мен пәнаралық 
өрістерін анықтау мақсатында арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілмеген-ді. Ал Абайдың ілімінің 
пәнаралық өрістері мен бірбүтін құрылымдық жүйесін анықтау, сөйтіп Абай ілімін білу, түсіну 
және қолдану әлеуметтік, қоғамдық-гуманитарлық ғылым саласында маңызды жетістік болатыны 
анық. Күтілетін ғылыми нәтижеге жету жолындағы зерттеу жұмыстары Абай ілімін зерттеу мен 
эстетикалық қабылдаудың методологиялық ұстанымдары түсіну (герменевтика), пайымдау 
(интерпретация), бағалау (оценка) аясында негізделді. Абай ілімінің өлшеу құралы сарапталып, 

оның құрылымы анықталып, ғылыми сипаттамасы жүйеленді. 
Түйін сөздер: Абай ілімі, концепт, түсіну, пайымдау, бағалау, білім, сенім. 
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Knowledge, comprehension and application of Abai studies 
 

The article systematizes the main categories of Abai studies, their content and relationship. Abai’s 
creative heritage was studies and continues to be studies in different directions, in different fields of sci- 
ence. Many monographs, textbooks and teaching aids, collections of articles, materials of conferences 
dedicated to the life and work of Abai have been published. A number of works have been published 
abroad. Nevertheless, one of the most urgent and socially significant scientific issues in the study of 
Abai’s creative heritage is Abai studies. To date, many serious issues in the field of Abai studies have 
found their solution, research is still going on. However, no special studies have been carried out to  
determine the structural system and interdisciplinary areas of the Abai heritage and teachings of Abai. It 
is obvious that the identification of interdisciplinary areas and a unified structural system of Abai studies, 
which means that knowledge, comprehension and application of Abai’s teachings will be an important 
achievement in the field of social and humanitarian sciences. The research work to achieve the expected 
scientific result was based on the methodological principles of studying and aesthetic perception of Abai 
studies in hermeneutics, interpretation, and evaluation. The measuring instrument of Abai studies is ana- 
lyzed, its structure is determined and its scientific characteristics are systematized. 

Key words: Abai studies, concept, comprehension, interpretation, evaluation, knowledge, trust. 
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Знание, понимание и применение учения Абая 
 

В статье систематизированы основные категории учения Абая, их содержание и взаимосвязь. 
Творческое наследие Абая изучалось и продолжает изучаться в разных направлениях, в разных 
областях науки. Издано много монографий, учебников и учебных пособий, сборников статей, 
материалов конференций, посвященных жизни и творчеству Абая. Ряд работ опубликован 
за рубежом. Тем не менее, одним из наиболее актуальных и социально значимых научных 
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вопросов в области изучения творческого наследия Абая является учение Абая. На сегодняшний 
день многие серьезные вопросы в области абаеведения нашли свое решение, исследования 

mailto:dadebaev48@gmail.com
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продолжаются. Однако никаких специальных исследований для определения структурной  
системы и междисциплинарных областей наследия Абая и учения Абая не проводилось. Очевидно, 
что выявление междисциплинарных областей и единой структурной системы учения Абая, а  
значит и знание, понимание и применение учения Абая станут важным достижением в области 
социальных и гуманитарных наук. Исследовательская работа для достижения ожидаемого  
научного результата строилась на методологических принципах изучения и эстетического  
восприятия учения Абая – герменевтике, интерпретации, оценке. Проанализирован измеритель 
учения Абая, определена его структура и систематизированы его научные характеристики. 

Ключевые слова: учения Абая, концепт, понимание, интерпретация, оценка, знание, доверие. 
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