Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай
«Абай әлеміне саяхат» атты республикалық байқауының
өткізу туралы ақпараттық хат
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Абай және ХХІ
ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында «Абай қазақтың әр баласын
ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы – парасатты
патриотизмнің
мектебі,
елдікті
қадірлеудің
негізі.
Сондықтан,
азаматтарымыздың көзі ашық болсын десек, Абайды оқудан, ақын өлеңін
жаттаудан жалықпаған жөн» деп мемлекет басшысы мақаласында жастарды
Абай шығармаларын оқуға шақырады. Байқауды ұйымдастыру Ұлы ақын
Абайдың шығармаларын жас ұрпаққа кеңінен насихаттау арқылы, білім және
ғылымға деген жастардың қызығушылығын арттырып отанын сүйетін, білімді
азаматтарды қалыптастыруға ықпал етуге арналған.
Ағымдағы жылдың 12-13 қараша күндері Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық
орталығы
«Bilim-órkenieti»
ұлттық-инновациялық
ғылыми
зерттеу
орталығымен бірлесе отырып, «Абай
әлеміне саяхат» атты Абай
Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған республикалық
байқауын (бұдан әрі -Байқау) өткізеді.
Байқаудың мақсаты: Абай Құнанбайұлының шығармаларын
педагогтар мен білім алушылардың арасында кеңінен насихаттау. Жастардың
бойындағы Қазақ еліне деген құрметті күшейту, патриоттық сезімді арттыру
болып табылады.
Конференцияға білім беру ұйымдарының, республикалық маңызы бар
мектептердің, халықаралық мектептердің педагогикалық қызметкерлері,
ЖОО-ның,
ғылыми-зерттеу
институттарының
ғалымдары,
студент,
магистрант, докторанттар, PhD докторлары, және колледж оқытушылары
қатыса алады.
Байқау «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының
www.daryn.kz сайтында және «Bilim-órkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми
зерттеу орталығының http://bilim-ork.kz сайтында жарияланған.
Педагогтар төмендегі тақырыптардың бірін таңдап эссе немесе
мақала жазуы қажет сондай-ақ ашық сабақ жоспарлары, сабақтан тыс ісшаралар жоспарлары материалдары да қабылданады:
1. «Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы».
2. «Абай Құнанбайұлының қарасөздері».
3. «Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні».
4. «Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романындағы Құнанбайдың
бейнесі».
5. «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан».
Білім алушылар, яғни оқушылар:
1. «Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің ерекшеліктері».
2.«Абай мұрасы-Қазақтың қасиетті қазынасы».
3. «Абай Құнанбайұлы поэмалары туралы шығарма»;

4. «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай білім
алушылардың арнаулары».
5. Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романындағы «Абай бейнесі» атты
тақырыптардың бірін таңдап эссе немесе арнау-өлең жазу қажет. Байқау
қатысушылары өзі және жетекшісі жайында жазылған мәліметтерді төмендегі
кесте үлгісі бойынша толтырып, байқау материалдарымен бірге, 2020
жылдың 16-шы қазанына дейін abai_olimpiada@mail.ru электрондық
почтасына жолдауы тиіс.
Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері «Дарын» Республикалық
ғылыми-практикалық орталығының I, II, III дәрежелі дипломдарымен
марапатталады.
Байқау туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар
арқылы ала аласыздар: 8771-162-14-95, 8707-142-74-40, 8707-477-50-94
Сұраныс үлгісі
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 175 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ
«АБАЙ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ» АТТЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫНЫҢ
СҰРАНЫСЫ
Автордың (-лардың) тегі, аты, әкесінің аты (толық)
Эссе немесе мақала, арнау атауы
Білім беру мекемесінің атауы:
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы:
3-4 фото суреті. (мұғалім, оқушы):
Пошталық мекен-жайы (индекспен бірге)
Байланыс телефоны
E-mail

Информационное письмо о проведении
республиканского конкурса «Путешествие в мир Абая»,
посвященный 175-летию Абая Кунанбаева
В статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент РК Касым-Жомарт
Кемелович Токаев призывает молодежь читать произведения Абая: «Абай
призывал воспитывать казахских детей патриотами своей Родины. Его
наследие— это школа здорового патриотизма, основа уважения своей
государственности. Если хотим видеть своих граждан образованными и
просвещенными, то мы не должны переставать изучать труды Абая».
Организация конкурса направлена на повышение интереса молодежи к
образованию и науке, содействие формированию образованных граждан,
патриотов своей Родины, путем популяризации творчества великого поэта
Абая среди подрастающего поколения.
12-13 ноября т.г. состоится республиканский конкурс «Путешествие в
мир Абая», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева (далее – Конкурс) при
организации Министерства образования и науки Республики Казахстан,
Республиканского научно-практического центра «Дарын», Национального
инновационного научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti».
Цель конкурса- пропаганда творчества Абая Кунанбаева, формирование
инновационных методов и творческого потенциала педагогов. Укрепление
уважения молодежи к казахскому народу, повышение чувства патриотизма.
В конкурсе могут принять участие педагогические сотрудники
образовательных
учреждений,
школ
республиканского
значения,
международных школ, ученые, студенты, магистранты, докторанты, доктора
PhD вузов, научно-исследовательских институтов и преподаватели колледжей.
Конкурс опубликована на сайте Республиканского научнопрактического центра «Дарын» www.daryn.kz и на сайте Национального
инновационного
научно-исследовательского
центра
«Bilim-órkenieti»
http://bilim-ork.kz.
Педагоги должны выбрать одну из следующих тем, написать эссе или
статью, а также принимаются материалы планов открытых уроков, планов
внеурочных мероприятий:
1. «Вопросы образования и воспитания в произведениях Абая».
2. «Слова назидания Абая Кунанбаева».
3. «Воспитательная значимость стихотворений Абая Кунанбаевича».
4. «Образ Кунанбая в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».
5. «Абай и Казахстан в XXI веке».
Учащимся:
1. «Особенности произведений Абая Кунанбаева».
2. «Наследие Абая- Абай мұрасы- Священное сокровище казахов».
3. «Сочинение на Абай Құнанбайұлы поэмалары туралы шығарма»;
4. «Посвящение обучающихся к 175-летию Абая Кунанбаевича».
5. Написать эссе или стихотворение-посвящение на тему "Образ Абая"
по роману Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Участники конкурса должны

заполнить информацию о себе и о своем научном руководителе в
соответствии с таблицей ниже и отправить ее на электронную почту
abai_olimpiada@mail.ru до 16 октября 2020 года вместе с материалами
конкурса.
Победители и призеры конференции будут награждены дипломами I, II,
III степени Республиканского научно-практического центра «Дарын».
Дополнительную информацию о проекте можно получить по
нижеуказанным телефонам: 8771-162-14-95, 8707-142-74-40, 8707-477-50-94
Образец заявки
Заявка участника республиканского конкурса «Путешествие в мир
Абая», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева
Ф.И.О. участника, должность
Название эссе или статьи, посвящения
Наименование образовательного учреждения
Название области, района, города, села (ауыла)
Фото 3х4. (учитель, ученик):
Почтовый адрес (вместе с индексом)
Контактный телефон
E-mail

