


Педагог , психолог, ағартушы, 

ғалым, қазақ тіліндегі роман 

мен драманың негізін салушы, 

көпжанрлы жазушы  

Ж. Аймауытовтың туғанына 

125 жыл толуына  



Аймауытов Ж. Алты томдық шығармалар жинағы. Романдар. - 

Алматы: «Ел шежіре», 2013. - Т. 2. - 384 б. 
 

Жүсіпбек Аймауытов - қазақ әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдерінің бірі. Оның 

шығармашылығы сан қырлы. Бұл томға «Ақбілек», «Қартқожа» 

романдары еніп отыр. 1996 жылы Жүсіпбектің бес томдык шығармалар 

жинағы шыққан болатын. Содан бергі уакытта оның шығармашылығы 

ғылыми зерттеліп, жаңадан бірсыпыра туындылары табылды. 

Қаламгердің шығармалары алты томға толықтырылып, қайта 

жарияланып отыр.  

Аймауытов Ж. Алты томдық шығармалар жинағы. 

Повестар, ӛлеңдер. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Т. 1. - 384 

б. 

 
Жүсіпбек Аймауытов шығармалар жинағының бірінші томына театр 

сахналарында қойылған драмалық шығармалары мен мерзімді басылым 

беттерінде жарық кӛрген поэзиялық туындылары топтастырылды.  



Аймауытов Ж. Алты томдық шығармалар жинағы. Повесть 

пен әңгімелер, аудармалар. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Т. 3. - 

384 б. 

 
Жүсіпбек Аймауытов шығармалар жинағының үшінші томына 

повесть, әңгіме және кӛркем аудармалар топтастырылды. «Күнікейдің 

жазығы» әйел теңдігі тақырыбына арналса, «Елес», «Әнші», «Қара 

бақсы» әңгімелеріне қазақ ӛмірінің кӛкейкесті мәселелері арқау болған. 

Әлем әдебиетінің озық үлгілерінен тәржімаланған шығармалар XX ғасыр 

басындағы кӛркем аударманың кӛркемдік кестесі мен тіл ӛрнектілігін 

байқатады. 

Аймауытов Ж. Алты томдық шығармалар жинағы. Психология, 

жан жүйесі мен ӛнер таңдау. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Т. 4. 

- 384 б. 

 
Жүсіпбек Аймауытовтың бес томдық шығармалар жинағының тӛртінші 

томына оның кӛзі тірісінде жеке-жеке кітап болып басылған 

педагогикалық зерттеулері, «Психология», «Жан жүйесі мен ӛнер тандау» 

атты ғылыми, оқу-әдістемелік еңбектері еніп отыр.  



“Алаш Орда” партиясының 

мүшесі, педагог, қазақ әдебиетін 

қалыптастырушылардың бірі, 

әдебиеттанушы, аудармашы, 

драматург, жазушы, танымыл 

ақын, Ж. Аймауытовтың толық 

шығармалар жинағы. 

Полное собрание сочинений Ж. 

Аймауытова, известного поэта, 

писателя, драматурга, 

переводчика, литературоведа, 

основателя казахской 

художественной критики, 

педагога, члена партии “Алаш 

Орда”.   



Аймауытов Ж. Ақбілек. Роман / Алғысӛзін жазған Р.Тұрысбек. - Алматы: 

«Раритет», 2003. - 240 б. 

 

Қазақ кызының шырғалаң тағдыры туралы Жүсіпбек Аймауытовтың бұл 

романы әлеуметтік сілкіністер заманының, реалистік жаңа қазақ әдебиеті 

қалыптасуы кезеңінің кӛрікті де кемел туындысы ретінде бағаланған. 

Аудармашы Х.Ӛзденбаевтан алынған нұсқа бойынша 1989 жылдан 

беріқарай жазушының шығармалар жинақтарына енгенімен, түрлі мәтіні бір 

ізге келтіріліп, дербес басылымы тұңғыш рет жүзеге асырылып отыр. 

Аймаутов Ж. Акбилек: Роман. - Алматы: Раритет, 2007. - 232 с.  

 
Роман выдающегося писателя Жусипбека Аймаутова «Акбилек» о 

сложной судьбе женщины единодушно признан высокохудожественным 

знаковым творением периода социальных перемен, становления новой 

реалистической казахской литературы. В 1931 г. автор был обвинен в 

контрреволюционной деятельности и расстрелян. Его произведения были 

запрещены, книги изъяты из библиотек и уничтожены. Роман «Акбилек» 

вновь был опубликован лишь в 1989 г. На русском языке издается впервые. 



Аймауытов Ж. Шернияз: Пьесалар 

жинағы / Құраст. Б. Кұндақбаев. - 

Алматы: Ӛнер, 1990. - 336 б. 

 
1937 жылғы репрессия құрбаны болған 

халқымыздың аяулы ұлдарының бірі Ж. 

Аймауытов творчествосы қайта кұру 

саясатының арқасында елімен қайта қауышты. 

Әдебиеттің барлық жанрына дерлік қалам 

тартқан Ж. Аймауытов артына творчестволық 

мол мұра қалдырған үлкен дарын иесі. Бұл 

жинаққа оның «Сылаң кыз», «Мансапқорлар», 

«Рәбиға», «Ел қорғаны», «Қанапия - Шәрбану», 

«Шернияз» драмалық шығармалары мен екі 

аударма пьесасы еніп отыр. 



Аймауытов Ж. Шығармалары: Романдар, повесть, 

әңгімелер, пьесалар / Құраст. М. Атымов, Қ. 

Керейқулов. - Алматы: Жазушы, 1989. - 560 б,, 

портр., сур. 

 

Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиеті мен 

мәдениетінің тарихында алатын орны ерекше. Ол 

әдебиетіміздің барлық жанрында аянбай еңбек 

етіп, артына ӛшпес мол творчестволық мұра 

қалдырды, жаңа советтік әдебиеттің негізін 

қалаушылардың алдыңғы легінде болды. 

Аталмыш жинаққа «Қартқожа», «Ақбілек» 

романдары, «Күнікейдің жазығы» повесі, «Ел 

қорғаны», «Мансапқорлар», «Қанапия мен 

Шәрбану», «Шернияз» пьесалары сияқты белгілі 

шығармалары енгізілді. 



Аймауытов Ж. Ақбілек. - Астана: 

Елорда, 1998. - 325 бӛт. 

Аймауытов Ж. Ақбілек. Қартқожа: 

Романдар. - Алматы: Ан Арыс, 2009. 

– 376 б. 



Досжаков Д. Абақты. - Алматы: 

Қазақстан, 1992. - 288 б. 

Досжанова Р.А. Кӛркем шығармадағы 

лексика-синтаксистік қайталамалар: 

Ж. Аймауытов шығармалары 

бойынша. - Алматы: Қазақ 

университеті, 1997. - 124 б. 



Әбдікова Қ. Ж. Аймауытов 

туындыларындағы түлға. - Алматы, 

1998. - 88 б. 

Раев Қ. Ұлағат: Мақалалар, 

зерттеулер, эсселер. - Алматы, 2001. 

-216 б. 



Зауал: Мақалалар, естеліктер / Құраст. 

Б. Қойшыбаев. - Алматы: Жазушы, 

1991. - 272 б. 

Жарықбаев Қ. Жүсіпбек 

Аймауытұлының психологиялық 

кӛзқарастары. - Алматы: Білім, 2000. 

- 76 б.  



Сағынбекұлы P. Жүсіпбек 

Аймауытұлы: Ӛмірі меи қаламгерлігі 

хақында. - Алматы: Рауан, 1997. - 104 

б.  

Сағынбекұлы Р. Жүсіпбек. Ӛмірі мен 

қаламгерлік қызметі. – Алматы: 

Санат, 1997. – 224 б. 



Бес арыс: Естеліктер, эсселер және 

зерттеу мақалалар / Құраст. Д. 

Әшімханов. – Алматы, 1992. - 544 б. 

Түрысбек P.Т. Жүсіпбек 

Аймауытұлының әсемдік әлемі. - 

Алматы: Қазақ университеті, 

2003. - 320 б. 



Қирабаев С. Әдебиетіміздің 

ақтаңдық беттері. - Алматы: Білім, 

1995. - 288 б. 

Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов. 

– Алматы, 1990. - 36 б. 



Қирабаев С. Кӛп томдық 

шығармалар жинағы. - Алматы, 

2007. - Т.4. - 424 б. 

Қирабаев С. Аймауытов 

Жүсіпбек. – Алматы, 1993. - 224 б. 



Мұхамедханов Қ. Абай мұрагерлері. 

- Алматы: Атамұра, 1995. - 208 б. 

Елеукенов Ш. Жаңа жолдан: Әдеби 

портреттер, зерттеулер. - Алматы: 

Жазушы, 1989. - 320 б. 



Әбілев Д. Ӛткен күнде белгі бар: 

Естелік-эссе. - Алматы: 

Жазушы, 1997. - 288 б.  

Керейқұлов Қ. Теңізге түскен 

желқайық: Сын мақалалар. - 

Алматы: Жазушы, 1991. - 216 б. 



Тұрысбек Р.С. Жүсіпбек 

Аймауытұлы және 20 жылдардағы 

қазақ прозасы. Монография. - 

Алматы: Қазақ университеті, 1998. - 

340 б. 

Оразаев Ф. Қазақ әдебиетін 

зерттеушілер: Ӛмірбаяндық- 

библиографиялық анықтамалық. - 

Алматы: Рауан, 1991. - 256 б. 


