
2020 жылы қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында 

«Абай дана, Абай дара қазақта» атты республикалық интернет-

байқауын қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық , кәсіптік  және 

жоғарғы білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 2020 жылы 

қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойы қарсаңында «Абай дана, Абай дара қазақта» атты 

республикалық интернет-байқауын қашықтықтан ӛткізу ережелеріоның 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

Мақсаты: қазақ халқының талантты ақыны Абай Құнанбайұлының ақындық 

талантын шәкірт жүрегіне ұялату арқылы мәнерлеп жатқа айтуға, поэзияны 

сүюге, оны бағалай білуге, Ұлы ақынның ӛнегелі ӛмірімен таныстыру, 

ақынның даналығын, рухани асыл-мұраларын насихаттау. Кӛркем сӛйлеуге, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге кӛмектесу,оқу дағдысын жетілдіре 

отырып, рухани танымын кеңейту. 

Сайысымыз келесі номинациялар бойынша өтіледі: 

1) «Білімдіден шыққан сӛз» Абай шығармаларын жатқа айту сайысы 

(ӛлеңдері мен қара сӛздері) (видео) 

 

2) «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» Абайдың әндері мен күйлерін 

орындаушылар сайысы.(видео) 

 

3) «Ӛлеңге әркімнің-ақ бар таласы» жас дарындар сайысы. (видео) 

 

4) «Абай жолы» роман-эпопеясының бӛлімінен үзінді кӛрініс.(Абай 

атамыз сияқты қазақ әдебиетін дүр сілкіндірген Мұхтар Омарханұлын 

атамай ӛткеніміз әділдікке жатпас еді.Абайдың бар болмысын кейінгі 

ұрпаққа шынайы қалпында жеткізген Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» 

роман-эпопеясы әлем әдебиетінің таңдайын қақтырды.) (видео) 



5) "Адам ӛмірінің мақсаты – кемелдену мен жетілу".  Абайды ғылыми 

тұрғыда дәлелдеу. (жоба) 

6) «Әке кӛрген - оқ жанар, шеше кӛрген – тон пішер» қазіргі замандағы 

тәрбие желісімен байланыстыру (жоба) 

 

 

Абайдың сӛзі-халқымыздың,ұлтымыздың ұраны.Абай-алты алаштың,иісі 

қазақтың пайғамбары. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі  

1. Байқау 2020 жылғы 17 қаңтар – 2020 жылғы 10 ақпан аралығында 

қашықтықтан ӛткізіледі. Байқау жұмыстары 2020 жылғы 10ақпанға  дейін 

қабылданады. 2020 жылғы 10ақпаннан кейін түскен, сондай-ақ, талаптарға 

сәйкес келмейтін Байқау материалдары қарастырылмайды.    

2. Байқауға қатысу үшін zerek18@mail.ruэлектронды поштасына келесі 

құжаттарды жіберу қажет:  

а) тӛменде берілген үлгіге сәйкес ӛтінім:  

 

Конкурсанттың 

Аты-жӛні 

Конкурсанттың 

жасы 

Облыс, 

қала, 

район, 

ауыл 

Мекеме 

атауы 

Номинация 

атауы 

Жетекшінің 

аты-жӛні 

Тел, 

пошта 

мекен-

жайы 

       

 

б) сканерден ӛткізілген тӛлемақы құжаты (түбіртек немесе тӛлем 

тапсырмасы);  

в) электронды түрде байқау жұмысы. 

 Анықтама телефондары: 8 (7232) 57-00-97 8-777-748-68-55  

(«Абай дана, Абай дара қазақта»).  

3.Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды.  

4.Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 2000 (екі мың) теңге тӛлемақы тӛленеді. 

5.Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, қатысушылардың 

сертификаттары aisa-e.wixsite.com/toozerek сайтында орналастырылады. 

 
ЖШС «ZEREK» бас директоры: Койшинов А.А 
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