
 

 

Құрметті ұстаздар және ата-аналар! 

"Мұрагер" ғылыми-әдістемелік журналы балабақша, мектепке дейінгі, жалпы орта, 
қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 
ұстаздарын 2022-2023 оқу жылының наурыз айындағы республикалық қашықтықтан 
ӛткізілетін №514 бұйрыққа сай «Абайтану» олимпадасына қатысуға шақырады. 

---------------------------------- 

"Мұрагер" ғылыми-әдістемелік журналы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің №KZ65VPY00030190 куәлігімен тіркелген лицензияға ие 

---------------------------------- 

Байқау мақсаты: 

«Абайтану» олимпиадасының негізгі мақсаты қазақ халқының әдеби мұраларын 
дәріптеу, оқушылардың классикалық әдебиеттерді оқуға қызығушылықтарын арттыру. 

«Абайтану» олимпиадасының негізгі міндеттері Абай шығармаларындағы 
эстетикалық талғам мен тұлғалық қасиеттерді насихаттау, ұлылар поэзиясына, ұлттың 
рухани  мұрасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, қазіргі педагогикалық тәжірибені 
жинақтау және насихаттау үшін қатысушылардың ғылыми-зерттеу, шығармашылық, 
кәсіби әлеуетін арттыру. Ғылымға қызығушылығын дамыту. 

 

Байқау міндеттері: 

Зерттеулерге және білімге деген қызығушылықты арттыру арқылы оқыту сапасын 
арттыру. Шығармашылық  және танымдық қабілеттерін дамыту, ғылыми жобалар 
арқылы таланттарды анықтау. 

 
Конкурсқа кімдер қатыса алады: 

- Балабақша тәрбиеленушілері; 
- Мектепалды даярлық топ оқушылары; 
- 1-11 сынып аралығындағы оқушылар; 
- Колледж  және жоғарғы оқу орны студенттері; 
- Балабақша тәрбиешілері, мектеп, колледж, жоғарғы оқу орны мұғалімдері; 

«Абайтану» олимпиадасы келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

Оқушылар арасында 

 "Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы" номинациясы - Абай ӛлеңдерін мәнерлеп 
оқу конкурсы.  

 "Абайдың қара сөздері" номинациясы бойынша Абайдың бір немесе бірнеше 
қара сӛздерін жатқа оқу.  

 "Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары" номинациясы бойынша Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Ақылбай Абайұлы, Мағауия Абайұлы шығармаларын оқу. 



 

 

 "Көңілім әнді ұғады" номинациясы-оқушының Абай әндері мен күйлерін 
орындау шеберлігі бағаланады. 

 "Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда" номинациясы бойынша оқушылардың ӛз 
шығармалары бағаланады.  

 "Ұлылар әлемі" Абай шығармаларына, рухани болмысына қатысты тақырыпқа 
эссе жазу.  

 "Абай бейнесі" (сурет, графика, кескіндеме, мүсін форматындағы жұмыстар) 
 "Мен Абайды зерттеймін" (Абай Құнанбаевтың биографиясы негізіндегі ғылыми 

жұмыстар) 

Педагогтар арасында 

Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен биографиясы негізінде 

 Үздік тәрбие сағаты 

 Үздік сыныптан тыс іс – шара 

 Үздік сценарий 

 Үздік сабақ жоспары 

 Үздік ашық сабақ 

 Үздік сабақ презентациясы 

 Үздік ғылыми жоба 

 Үздік мақала 

 Ӛлең сӛздің патшасы, сӛз сарасы - Абай ӛлеңдерін мәнерлеп оқу конкурсы 

бағыттары бойынша ӛз жұмыстарын жолдай алады. 

  

Байқау шарты  

Конкурстық жұмыстар 04.04.2023 дейін қабылданады. 

Байқауға қатысушы abai@murager.info электронды почтасына немесе +7 776 056 56 06 
номері бойынша WhatsApp желісіне жарнапұл түбіртегін, ӛз жұмысын және қатысушы 
сұранысын толтырып жіберуі керек. 

Конкурстық жұмыстар оқушылар үшін жоғарыдағы тақырыптарға сай сурет, ӛлең, 
шығарма, эссе, қолӛнер туындысы, вокал, би, аспапта ойнау, ғылыми жұмыс, тест, 
кроссворд түрінде қабылданады. 

Конкурстық жұмыстар педагогтар үшін жоғарыдағы номинациялар бойынша 
қабылданады. 

 

Ескерту! 

Сұраныс тек Word форматында ғана қабылданады. Түбіртек (квитанция) жоқ жұмыстар 
мүлдем қабылданбайды. Сұраныс қағазы үлгіде кӛрсетілгендей толтырылуы қажет. 
Сурет, фото түріндегі сұраныс қағазы қабылданбайды. Тӛлем түбіртегінде тӛлем 



 

 

суммасы, уақыты мен датасы толық әрі анық кӛрінуі міндетті (Kaspi GOLD түбіртегінің 
историядағы толық нұсқасы жолдануы тиіс). 

 

Қатысушы сұранысын жүктеп алу: 

https://murager.info/abai-baikau.docx 

 
Байқауға жұмыстар үш тілде қабылданады. Сұраныс қай тілінде толтырылса 
марапат қағазы сол тілде беріледі (қазақ, орыс). 

 

Байқауға қатысу жарнасы 

Оқушылар үшін 650 тг 
Педагогтар үшін 1600 тг 

Марапат 

Барлық конкурсанттар қатысушы сертификатымен, жеңімпаздар дипломмен 
марапатталады. Сонымен қатар барлық оқушылардың жетекшілері мен ата – 
аналарына алғыс хаттар табысталады. Конкурс жеңімпаздары Бас жүлде, І, ІІ, ІІІ 
дәрежелі дипломдармен марапатталады. 

Байқауға 7 немесе одан кӛп қатысушы жұмысын жолдаған жетекшілерге арнайы Құрмет 
грамотасы табысталады. 

Әділ-қазылардың бағалау нәтижесі талқыға алынбайды және қайта қаралмайды. 

 

Реквизит: 

- Kaspi GOLD картасы (ЖСН: 920401300507, Карта номері: 4400 4302 9232 5989; 
  Манарбек Қ.) 
- Kaspi GOLD номері (8-776-056-56-06; Манарбек Қ.) 
- Kaspi приложение арқылы төлем жасау (Платежи – Образование – Доп. 
образование – Murager Education) 
 

Конкурс қорытындысы 21.04.2023 күні www.murager.info сайтында 
және  @murager_journal Instagram парақшасында  жарияланады. 

  

 

 

 

 

 

 

https://murager.info/abai-baikau.docx
https://www.instagram.com/murager.journal/


 

 

Қосымша ақпарат 

Анықтама телефондары: 8 776 056 56 06 

E-mail:  abai@murager.info 

Сайт: www.murager.info 

Instagram: murager.journal 

Жұмыс уақыты: 09:00 – 18:00. 

Демалыс күндер: сенбі, жексенбі. 

 

  



 

 

Уважаемые учителя и родители! 

Республиканский научно-методический журнал "Мурагер" приглашает к участию на  

дистанционной олимпиаде опираясь на №514 приказ мин.образования РК 

"Абаеведение" 2022-2023 учебного года для учащихся и учителей дошкольных, 

средних-общеобразовательных, технических, дополнительных, профессиональных 

учебных заведении . 

---------------------------------- 

Республиканский научно-методический журнал "Мурагер" поставлен на учет 

свидетельством №KZ65VPY00030190  Министерство информации и общественного 

развития РК и имеет лицензию. 

---------------------------------- 

Цели и задачи конкурса. 

Главная цель олимпиады "Абаеведение"  возвеличивать литературные достояния 

казахского народа, повышать интерес к классической литературе среди учащихся. 

Основная обязанность олимпиады "Абаеведение"  пропагандировать эстетический 

вкус и личностные качества в работах Абая, воспитывать интерес к национальным 

духовным наследиям, повышение научно-исследовательских, творческих  и 

профессиональных навыков участников для сбора и пропаганды педагогической 

практики, развитие интереса к науке. 

Задача конкурса – повышение качества обучения путем повышения интереса к 

исследованиям и знаниям. Повышение творческих  навыков, навыков познания 

выявление талантов через научные проекты. 

 

Категории участников для участии в олимпиаде: 

- Воспитанники детских садов; 

- Учащиеся дошкольных групп; 

- Учащиеся 1-11 класса; 

- Студенты колледжа и ВУЗа; 

- Учителя школ и колледжей, воспитатели детских садов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Олимпиада «Абаеведение» проводится по следующим номинациям: 

 

Для учащихся 

 

 "Стих-царь слов" - Конкурс выразительного чтение стихов Абая Кунанбаева. 

 "Слова назидания Абая" - Конкурс выразительного чтение слов назидания 

Абая Кунанбаева. 

 "Творчества учеников-поэтов Абая" - Творчества Шакарима Кудайбердиулы, 

Акылбая Абайулы, Магауия Абайулы. 

 "Душа моя поет" - Оценивается искусство исполнения песен и кюев о Абае и 

Шакариме. 

 "Побеждает сильнейший" - Оценивается собственные творчества учащегося. 

 "Мир великих" Эссе на тему сочинения Абая и Шакарима и их духовное 

естество. 

 "Образ Абая" (работы в форматах рисунка, графики, живописи, скульптуры) 

 "Я изучаю Абаеведение" (научная работа на основе биографии Абая 

Кунанбаева) 

Для педагогов 

Участник может отправить конкурсную работу на основе творчества и биографии Абая 
Кунанбаева по следующим номинациям: 

 Лучший классный час 

 Лучшее внеклассное мероприятие 

 Лучший сценарий 

 Лучший поурочный план 

 Лучший открытый урок 

 Лучшая презентация урока 

 Лучшая научная работа 

 Лучшая статья 

 Стих-царь слов – конкурс выразительного чтения стихов Абая 

 

 

 

 

 



 

 

Условия конкурса 

Конкурсные работы принимаются до 04.04.2023 

Конкурсант должен отправить квитанцию, заполненную заявку и конкурсную работу на 

электронную почту abai@murager.info или на Whats App по номеру 8-776-056-56-06. 

Работы принимаются в форматах рисунка, стиха, сочинении, эссе, рукоделии, вокала, 

хореографии, научной работы, теста, кроссворда соответствующий по указанным 

темам. 

Заявка принимается только в формате Word. Работы без квитанции не принимаются. 

Заявка должна заполнятся как указан на образце. Заявки в формате jpg,jpeg не 

принимаются. В квитанции должно отображаться дата, ФИО отправителя, адресат, 

сумма (скриншот в истории переводов на Kaspi Gold).  

Cкaчaть заявку участника: 

https://murager.info/abai-baikau.docx 

Работы принимаются на трех языках. Наградные материалы выдаются на том языке, 

на котором заполнена заявка участника (казахский, русский). 

 

Организационный взнос 

- Организационный взнос для учащихся – 650 тенге 

- Организационный взнос для педагогов – 1600 тенге 

 

Награждение 

Все участники конкурса награждаются сертификатами участника, а победители 

дипломами. А также награждаются благодарственными письмами руководители и 

родители учащихся. Победители награждаются дипломами Гран при, I,II,III степени. 

Руководителю отправивщий 7 и более конкурсных работ участников выдается 

отдельная Почетная грамота. 

Результаты оценки жюри не обсуждаются и не пересматриваются. 

 

Реквизиты для оплаты: 

- Карта Kaspi GOLD (ИИН: 920401300507, Номер карты: 4400 4302 9232 5989 

  Манарбек. Қ) 

- Номер Kaspi GOLD (8-776-056-56-06; Манарбек. Қ) 

 

mailto:abai@murager.info
https://murager.info/abai-baikau.docx


 

 

- Оплата через Kaspi приложение (Платежи – Образование – Доп. образование - 

  Murager Education) 

 

Итоги конкурса будут объявлены в 21.04.2023 на сайте  и в Instagram странице 

@murager_journal 

 

Дополнительная информация 

Телефон для справок: 8 776 056 56 06  

E-mail: abai@murager.info 

Сайт: murager.info 

Instagram: @murager.journal 

Время работы: 09:00 – 18:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

https://www.instagram.com/murager.journal/
https://www.instagram.com/murager.journal/

