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ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Ұлы Абай ақын, дана, ойшыл, кемеңгер ретінде әбден мойындалған

құбылыс. ХХ-ғасырдың орта шенінде-ақ қалыптаса бастаған абайтану

ғылымының алар орны ерекше. Ұлы Абайдың шығармашылық жолын,

мәдени мұраларының мәні мен маңызын тану, тағылым алу – бүгінгі күннің

өзекті мәселелері. Сол себепті зерттеу жұмысымызда осы мәселелерді жан-

жақты қарап, салыстырмалы талдау жасау ерекшелігіне назар аударамыз.

Ұлы Абайды тану, жазу, зерттеу процесі ақынның көзі тірісінде-ақ

басталған болатын және бұл процесс жүз жылдан астам уақыт өтсе де ешбір

үздіксіз, үнемі дамып, жетілу үстінде. Ғасырға жуық уақыт ішінде Абай

мұралары кемел қалпына келді, абайтану ғылымын зерттеу объектісі етіп,

одан әрі дамыта түсу бүгінгі күннің көкейкесті мәселелерінің бірі деп тануға

болады. Күні кешегі зерттеулерді жан-жақты қарап, салыстырып,

бүгінгі күннің тұрғысынан бастап баға беріп отырудың өзі өзекті мәселе

болып табылады. Абай мұраларының кеңестік және посткеңестік кезеңдегі

зерттелуін салыстырмалы талдау, қос-қабат алып зерттеу біздің

жұмысымыздың маңыздылығын арттыра түсері сөзсіз.



ЗЕРТТЕУДІҢ НЫСАНЫ

Абай мәдени мұраларының кеңестік және посткеңестік

кезеңде зерттелуіне салыстырмалы талдауға байланысты

Абайтану ғылымының қалыптасуы мен дамуы кезеңіндегі

абайтанушы ғалымдардың еңбектері, кеңестік және тәуелсіздік

алғаннан бергі жарық көрген абайтану, мәдениеттану,

философиядағы сүбелі ғылыми еңбектер, зерттеулер мен

монографиялар, жинақтар мен диссертациялар зерттеудің

нысанына алынды.



ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ ӘЗІРЛІК ДЕҢГЕЙІ 

Мемлекетіміз даму кезеңдерін басынан өткізуіне байланысты

таңдалып алынған тақырып “Абай мәдени мұраларының кеңестік және

посткеңестік кезеңде зерттелуіне салыстырмалы талдау” отандық

мәдениеттануда алғашқы болып табылады. Алайда бұл зерттеу ішкі

мәнісі бойынша көптеген теориялық ізденістер мен деректерге сүйене

отырылып орындалады.



ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Абай мұраларының кеңестік және посткеңестік кезеңдегі зерттелуін
салыстырмалы талдауға мүмкіндік алу.

Абайтану ғылымының өзіне тән ерекшелігін, өміршеңдігін және келешегінің
де мол екенін таныту.

 мақсатқа қол жеткізу үшін төмендегідей міндеттерді негізге алдық:

 Абайтанудың тарихы мен ерекшеліктерін анықтау;

 Кеңестік кезеңдегі зерттелу ерекшеліктері;

 Тәуелсіздік алған жылдардағы (посткеңестік кезеңдегі) Абай 
шығармашылығын ұлттық рухта зерттей бастауымыздың ерекшіліктерін 
айқындау; 

 Абайтанудағы басты жетістіктерді саралау;

 Қазіргі абайтанудың сыр-сипатын айшықтау;

 Абайтанушы ғалымдардың шығармашылығына талдаулар жасау, 
салыстырулар жүргізу көзделді;

 Абайтану тарихында із қалдырған тұлғалардың еңбектеріне бүгінгі күн 
тұрғысынан баға беруді жүзеге асыру



ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

 Зерттеу жұмысының нәтижелері мен тұжырымдары Абай мәдени
мұраларын кеңестік және посткеңестік кезеңде зерттелуіне
салыстырмалы талдауға мүмкіндік алуды;

 Абай мұрасын таныту, ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы
жайында жазылғандардың бәрінің бір арнаға түсіріп, абайтану
ғылымына айналу процесін көрсету, баға беру жүзеге асырылады.
Абайтану ғылымының қалыптасуы мен тарихының сан-салалы
жолдары көрсетіледі, кешегі мен бүгінгі тарихы салыстырыла талдау
объектісіне айналады. Тәуелсіздік алған жылдардағы Абай
шығармашылығын ұлттық рухта зерттей бастауымыздың ерекшіліктері
алғаш докторлық диссертация дәрежесінде анықталады.

 Мәдениеттану салаларының теориялық ұстанымдарын толықтыра
түсуге өзіндік үлес қосады. Теориялық және практикалық мәселелерін
қарастыру жолындағы болашақ ғылыми зерттеулерге негіз болады.



ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Зерттеуде тарихи салыстырмалы талдау, феноменологиялық

сараптау, тарихылық пен логикалықтың өзара бірлігі сияқты зерттеу

әдістері қолданылады.

Диссертацияның зерттеу жұмысының мемлекетіміздің мәдени-

тарихи рухани құндылықтарын қайтадан жаңғыртуға бағытталған

реформаларын жүзеге асыруға байланысты далалық-әлеуметтік

зерттеу, семантикалық, прагматикалық, символикалық зерттеу әдіс-

тәсілдері жұмыстың ғылыми-теориялық негіздерін тереңдетуге және

толықтыруға өз деңгейінде үлес қосады.
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