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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

«Ұлы Абай, дана Абай, дара Абай» атты ұлы ақынымыздың 

175 жылдық мерейтойына орай Астана халықаралық 

университетінің онлайн байқауының жалпы ережелері 

  

Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 8үй; 

 17 сәуір 2020-жыл  

dekanatvsho@gmail.com 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

«Ұлы Абай, дана Абай, дара Абай» атты ұлы 

ақынымыздың 175 жылдық мерейтойына орай, Астана 

халықаралық университетінде 2020-жылдың 17-сәуірінде онлайн 

байқауы өткізіледі. 

Онлайн байқауға университетіміздің күндізгі оқу 

бөлімінің студенттері мен магистранттары қатыса алады.  

 

Байқауды өткізудің  мақсаты; 

 

 қазақ тілінің көркемдік ерекшелігін, бай сөздік қорын, Абай 

шығармашылығын насихаттау арқылы қазақтың тілі мен 

әдебиетіне, мәдениетіне деген этнос өкілдерінің ықыласын 

арттыру әрі еліміздің рухани бірлігін нығайту; 

 мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, тіл мәдениетін 

қалыптастыру;  

 көркем әдебиетті, поэзияны насихаттау; 
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 дарынды жастарды таныту, өз бойындағы қабілеттерін ашуға 

мүмкіндік тудыру. 

       

 

 

Онлайн байқау талаптары; 

 

1. Абай өлеңдерін немесе қара сөздерін жатқа оқыған 3-5 

минуттық бейнежазба жүктеу. 

2. Абай өлеңдерінің аудармаларын жатқа оқыған 3-5 

минуттық бейнежазба жүктеу. 

3. Абай әндерін аспаптар сүйемелдеуімен немесе 

сүйемелдеусіз айтып бейнежазба жүктеу. 

4. «Абай шығармашылығының менің өмірімдегі алатын 

орны қандай?» атты эссе (200-300 сөз). 

 

Байқау шарттары: 

 

 Жүктелген бейнежазба 5-минуттан аспау қажет; 

 Автор кез-келген бейнебаянды жүктемес бұрын, өзін қысқа 

таныстырып, оқитын шығармасын, аударма болса кімнің 

аудармасы екенін таныстыра кету керек; 

 Фонограмма қолдануға тиым салынады; 

 Байқау қатысушылары өлеңдерді немесе қара сөздерді жатқа 

оқуы тиіс. 

 Эссе электронды форматта, жалпы эссе талаптарына сай 

жазылуы тиіс.  

 

Байқау ережелері: 

 

Байқау Астана халықаралық университеті студенттері және 

магистранттары  арасында өткізіледі.  

Байқауға қатысушы өтінімдерін және бейнебаян мен 

эсселерін   17-сәуірге дейін Астана халықаралық университеті 
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Білім беру жоғары мектебінің мына dekanatvsho@gmail.com 

электронды поштасына жіберулері қажет (үлгі төртінші бетте). 

Қандай бір сұрақтар туындаған жағдайда өтінім үлгісі берілген 

формадағы көрсетілген телефон номерлеріне 

хабарласуларыңызға болады. 

 

 

Қазылар алқасы шешім қабылдаған кезде келесі 

талаптарды басшылыққа алады: 

 

- көркем мәтінді оқу шеберлігі; 

- қазақ тіліндегі орфоэпиялық нормалардың сақталуы; 

- сахналық көрініс және оқу мәнері; 

- әнді орындау шеберлігіне; 

- сахналық мәдениетіне және қазақтың ұлттық киім үлгісіне 

назар аударады. 

Байқау жүлдегерлері диплом, алғыс хат және басқа да 

сыйлықтармен марапатталады. 

 

Үйымдастырушы комитеті 
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«Ұлы Абай, дана Абай, дара Абай» атты ұлы ақынымыздың 

175 жылдық мерейтойына орай Астана халықаралық 

университетінің онлайн байқауына қатысу шарттары мен  

өтінімді ресімдеу ережесі 

 

Онлайн байқауға қатысу үшін өтінішті 2020 жылдың  17 сәуіріне 

дейін электронды пошта арқылы жіберу керек. 

dekanatvsho@gmail.com 

мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 020000, Нұр-Сұлтан 

қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 8үй; Астана халықаралық 

университеті, Білім беру жоғары мектебі. 

8 7477667382; 87769737445 – (Білім беру жоғары мектебі, 

жауапты оқытушы - А.А.Сұлтанова)  

«Ұлы Абай, дана Абай, дара Абай» атты ұлы ақынымыздың 175 

жылдық мерейтойына орай Астана халықаралық 

университетінің онлайн байқауына қатысуға    

                          

Өтінім 
_______________________________________________________ 

Қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (толық),мамандығы, 

курсы: 

______________________________________________________ 

Қай номинация бойынша байқауға қатысасыңыз 

 

   ______________________________________________________ 

 

Сіздердің көрсеткен қызығушылықтарыңыз үшін 

алғысымызды білдіреміз және сіздердің  белсенді 

қатысуларыңызға үміттенеміз! 
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