
 
 
 

 



 
 
 

2019/2020 ОҚУ ЖЫЛЫ–АБАЙ ЖЫЛЫ 
 

 

№ 

Іс-шараның атауы 

 

Мақсаты 

 
Орындалу 

мерзімі 

 

Жауапты 

орындаушылар 

 

Іс-шараның 

орындалуын 

бақылау 

индикаторы 

«Абайтану жаңа белесте» жобасы  

1. Abai University – 

ребрендингін іске асыру 

Университет құндылықтарының 

өзгерілуі және халықаралық 

деңгейде танылуы 

Мамыр 2020 ж. Бірінші проректор, 

Маркетинг бөлімі 

 

Бақылау кеңесінің, 

Ғылыми кеңестің 

шешімі 

2. Низами атындағы Ташкент 

мемлекеттік педагогикалық 

университетінде Абай 

орталығын ашу. 

Халықаралық деңгейде Абай 

мұрасының, қазақ 

мәдениетінің, тарихының, тілінің 

популяризациясы; Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың имидждік 

саясатының  дамуы. 

2020ж. Халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасы 

Ереже. 

Фото есеп. 

 

3. Аль-Азхар университетінде 

Абай орталығын ашу 

(Мысыр). 

Халықаралық деңгейде Абай 

мұрасының, қазақ мәдениетінің, 

тарихының, тілінің 

популяризациясы; Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың имидждік 

саясатының  дамуы. 

Ақпан  2020 ж. 

 

 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасы 

 

Ереже. 

Фото есеп. 

 

 

4. «Әл-Азхар» (Мысыр) 

университетінде Абайдың 

175 жылдығына орай 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияға 

дайындық және оны 

ұйымдастыру. 

Қазақ жазба әдебиетінің негізін 

қалаушы, тұңғыш классик 

Абайдың 175 жылдық мерейтойын 

мерекелеу аясында қоғамның, 

мемлекеттің және жеке тұлғаның 

дамуындағы проблемаларды 

шешудегі қазақстандық және 

шетелдік ғалымдардың күш-

жігерін біріктіру.  

Ақпан  2020 ж. 

 

Құлсариев А.Т. 

Таджиева М.К. 

Сапарғалиева Б.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық хат 

Фото есеп. 

 



 
 
 

5. Абайдың 175 жылдығына 

арналған Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің суретші-

 оқытушыларының халықара

лық көрмесі : 

1) ҚХР-да: Нинся 

Куунтон      

Мәдениет және өнер медиа 

LTD, Инчуань қ. 

Халықаралық білім беру 

кеңістігінде мәдениетаралық 

үнқатысуды дамыту, Азия, Еуропа 

және Қазақстан халықтарының 

мәдени және тарихи 

құндылықтарды сақтау 

 

Мамыр 2020 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасы 

Өнер, мәдениет және 

спорт институты  

Шақыру 

Бағдарлама 

Каталог  

Көрмелер 

Фото есеп. 

 

6. 2) Германияда:      

Гейдельберг университеті 

 

Халықаралық білім беру 

кеңістігінде мәдениетаралық 

үнқатысуды дамыту, Азия, Еуропа 

және Қазақстан халықтарының 

мәдени және тарихи 

құндылықтарды сақтау 

Қараша 2019 ж. Халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасы 

Өнер, мәдениет және 

спорт институты  

Шақыру 

Бағдарлама 

Каталог көрмелер 

Фото есеп. 

 

 

7. «Абай әлемі» атты   

студенттер  арасында 

шығармашылық  сайыс 

Абайдың шығармашылығын терең 

білу. 

Қараша 2019 ж. Педагогика және 

психология институты 

Шығармашылық   

сайыс.  

Фото есеп 

8. Сорбонна Қазақстан 

институтында білім алушы 

өзге ұлт өкілдері арасында 

«Абайдың қара сөздерінен» 

сайыс  

Абайды өзге ұлт өкілдеріне 

танымал ету. 

 

Ақпан 2020 ж. 

 

Сорбонна-Қазақстан 

институты 

 

 

Сайыс. 

Фото есеп. 

 

9. Выездной семинар в «Центр 

Абая» Поморской Академии  

Пропаганда просветительской 

деятельности  

Қазан 2019 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты. 

Орыс  тілі және әдебиет 

кафедрасы 

Фото есеп. 

10. «Абай аудармалары және 

оның тілі» атты әдеби-

танымдық кеш. 

 

Студент –магистранттарды 

Абайдың шығармасы неше тілге 

аударылып, жарыққа шыққандығы 

туралы ақпарат беру. Аударма мен 

түпнұсқаға салыстырмалы талдау 

жасау. 

Қараша 2019 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Шетел филологиясы және 

аударма кафедрасы 

Танымдық  кеш. 

Фото есеп. 

 



 
 
 

11. «Абайдың 175 жыл толуына 

байланысты» атты  

дөңгелек үстел. 

Ұлы Абай оның өлеңдері. 

Шығармаларының тәрбиелік мәні. 

Жастарды 

оқуға,еңбекке,парасаттылыққа 

тәрбиелейді. 

Қараша  2019 ж. Жаратылыстану-

география институты 

География, экология және 

туризм кафедрасы 

Дөңгелек үстел. 

Фото есеп. 

 

12. «Хәкім Абай даналығын 

оқыту мен насихаттаудың 

өзектілігі» атты дөңгелек 

үстел. 

Абай шығармашылығын терең 

білу. 

Желтоқсан 2019 ж. Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және жастар 

саясаты жөніндегі 

департаменті, 

«ХәкімАбай» ғылыми-

зерттеу орталығы. 

Дөңгелек үстел. 

Фото есеп. 

13. Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай «Абай 

жаққан бір сәуле сөнбеу 

үшін» атты 1-курс 

студенттерінің арасында 

сайыс 

Абай өлеңдерін жан-жақты 

насихаттау мен мән-

мазмұнын терең ұғындыру 

 Қараша Абай атындағы ҚазҰПУ 

ғылыми кітапханасы. 

Филология және көптілді 

білім беру 

Сайыс.  

14. «XXI ғасыр 

педагогикасындағы Абай 

мұралары» атты 

педагогикалық  мамандықтар 

студенттеріне   арналған 

республикалық  

педагогикалық  олимпиада 

Абайдың шығармашылығын терең 

білу. 

Акпан 2020 ж. Педагогика және 

психология институты, 

Мектепке дейінгі білім 

беру және әлеуметтік 

педагогика кафедрасы 

Республикалық    

педагогикалық  

олимпиада. 

Фото есеп. 

 

 

15 «Хакім Абай даналығы» 

тақырыбында ұлы ақын 

шығармашылығы бойынша 

Оnline-лекция 

Абай мұрасының  рухани 

жаңғырумен тығыз байла-

ныстылығы, даналығы қазіргі 

заманмен үндестігі жайында 

ғылыми тұжырымдар жасау. 

Ақпан 2020 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Академик С.Қирабаев 

атындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасы. 

Оnline-лекция. 

Фото есеп. 

16. Алматы қаласындағы ЖОО 

студенттері арасында Абай 

Білім алушы жастарды  ақын 

өлеңдерін мәнерлеп жатқа айтуға, 

Қазан 2020 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Республикалық  

сайыс.  



 
 
 

шығармаларын мәнерлеп 

оқудан республикалық 

сайыс. 

поэзияны сүюге, оны бағалай 

білуге дағдыландыру, олардың 

рухани танымын кеңейту. 

Академик С.Қирабаев 

атындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасы 

Фото есеп. 

17. Абайтанушы ғалымдармен 

кездесу.  

Ғұлама Абайдың рухани дүниесіне 

терең бойлап, оның ұлылығының 

тың қырларын ашып көрсету. 

Ақпан 2020 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Академик С.Қирабаев 

атындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасы 

Кездесу. 

Фото есеп. 

18. Абай шығармалары-сахнада 

(сахналық қойылым). 

Жастарға Абай шығармаларын 

терең меңгерту. 

Ақпан 2020 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Академик С.Қирабаев 

атындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасы 

Сахналық  

қойылым. 

Фото есеп. 

19. Абай Академиясын ашу.  Абай орталықтарының 

жұмыстарын бір мақсатта 

жұмылдандыру,  Абай 

мұрасының дүниежүзілік 

мәнін көрсету, Абай арқылы 

қазақ мәдениетін, әдебиетін, 

өнерін әлемге таныту болып 

табылады. 

Наурыз 2020 ж. Ғылыми жұмыс және 

халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор Құлсариева 

А.Т. 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасы 

Фото есеп.  

20. Абайдың қара сөздері - 

тыңдаушылар 

шығармасында (конкурс)  

Абайдың қара сөздерімен 

байланысы, адам өмірінің әртүрлі 

кезеңдерінен мағлұмат беру. 

Жастар  тәрбиесін түзету, оларға 

тәлім беру. 

Наурыз 2020 ж. Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО-на 

дейінгі дайындық 

факультеті 

Конкурс. 

Фото есеп. 

21. «Әлем таныған Абай» атты 

шетел ЖОО бірлескен 

онлайн-вебинар 

Шетел серіктес ЖОО бірлесе 

отырып, Абайдың шығармалығы 

мен туындыларын зерттеу 

мақсатында өнер, әдебиет және 

мәдениет ынтымақтастығын 

нығайту.   

Наурыз 2020 ж. Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО-на 

дейінгі дайындық 

факультеті 

 

Онлайн –вебинар. 

 

Фото есеп. 



 
 
 

22. Абайдың 175 жылдығына 

орай студенттер мен 

магистранттар ПОҚ  

қатысуымен үлкен жиын 

өткізу (Абай өлеңдері мен 

әндерінен концерттік 

бағдарлама ұсыну) 

Абайдың ғұламалық ойларын 

насихаттау. 

Қазан 2019 ж. Математика, физика және 

информатика институты. 

 

Фото есеп. 

23. Ғасырлар үндестігі:  "Құтты 

білік"  дастанындағы 

адамгершілік басымдықтары 

мен ізгілікті басқару 

қағидаттары   

Ж.Баласағұни оқулары Сәуір 2020 ж. Педагогика және 

психология институты 

  

Халықаралық 

дөңгелек үстел. 

Фото есеп. 

24. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

национального воспитания 

учащейся молодежи», 

посвященная 175-летию 

Абая Кунанбаева 

Воспитание бережного отношения 

и развития культурного наследия 

казахского народа. 

Сәуір 2020 ж. Педагогика және 

психология институты 

Педагогика кафедрасы 

Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция. 

Фото есеп. 

 

25. «Абай әлемі» атты студент 

жастардың республикалық 

өнер фестивалі. 

Жас талантарды анықтау және 

оларға қолдау көрсету. 

Сәуір 2020 ж. Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және жастар 

саясаты жөніндегі 

департаменті, 

«ХәкімАбай» ғылыми-

зерттеу орталығы. 

Өнер  фестивалі. 

Фото есеп. 

26. «Абай әлем тілдерінде » 

Алматы қаласы ЖОО ның 

арасында Абай өлеңдерін 

шетел 

(ағылшын,неміс,француз,қыт

ай,түрік)    тілдерінде оқу 

сайысы. 

Жастардың Ұлы ақын мен 

ойшылға деген  қызығушылығын 

және құрметін жандандыру. 

 Сәуір 2020 ж. Филология және көптілді 

білім беру институты 

Шетел тілдері кафедрасы  

 

БАҚ-та мақала 

жариялау. 

Фото есеп. 

27. «Абай және Пушкин» атты Пушкин мен ұлы қазақ  кемеңгері Сәуір-мамыр  Шетелдік азаматтарға Дөңгелек  үстел. 



 
 
 

дөңгелек үстел (Мәскеу 

педагогикалық мемлекеттік 

университет (Ресей) және 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

(Қазақстан) .  

Абайдың шығармаларын саралау. 2020 ж. арналған және ЖОО-на 

дейінгі дайындық 

факультеті 

  

Фото есеп. 

 

28. «Абайтанудың жаңа кезеңі 

және Мекемтас 

Мырзахметұлы» (Абайдың 

175 жылдығы мен 

абайтанушы 

М.Мырзахметұлының 90 

жылдығы) тақырыбында 

халықаралық ғылыми 

теориялық конференция  

Абайтанушы ғалым Мекемтас 

Мырзахметұлының  Хәкім 

Абайдың ой-дариясымен тереңірек  

таныстыруы. 

Қыркүйек 2020 ж. Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және жастар 

саясаты жөніндегі 

департаменті, 

«ХәкімАбай» ғылыми-

зерттеу орталығы. 

Халықаралық  

ғылыми теориялық 

конференция. 

Фото есеп. 

 

 

29. Ұлы Абайдың туған жеріне, 

«Жидебай-Бөрілі» музейіне 

саяхат. 

Ұлы Абай есімін қоғаммен тығыз 

байланыстыру. Абайдың мұрасы – 

мәдениетіміздің қазынасы, түркі 

мәдениетінің бір бөлігі екенін 

білдіру және рөлін көрсету. 

Мамыр 2020 ж. Шетелдік азаматтарға 

арналған және ЖОО-на 

дейінгі дайындық 

факультеті 

 

«Жидебай-Бөрілі» 

музейіне саяхат 
Фото есеп. 

 

30. Қазақстанның қасиетті 

жерлері «Жидебай-Бөрілі» 

мемлекеттік қорық музейіне 

студенттермен танымдық 

саяхат. 

Тарихи және мәдени қорықты 

танымал ету. 

Шілде 2020 ж. Тәрбие, әлеуметтік 

жұмыстар және жастар 

саясаты жөніндегі 

департаменті, 

«ХәкімАбай» ғылыми-

зерттеу орталығы. 

«Жидебай-Бөрілі» 

мемлекеттік қорық 

музейіне 

студенттермен 

танымдық саяхат 

31. Абайдың 175 жылдығын 

және.университетте 

өткізілетін «Абайтану» пәнін 

насихаттау үшін «Абай 

даналығы – Абай 

университетінде» танымдық 

дәріс  өткізу. 

Абай шығармашылығын терең 

білу. 

Жыл бойы «Хәкім Абай» ғылыми-

зерттеу орталығы. 

 

 

Танымдық  дәріс  

өткізу 

бағдарламасы. 

Фото есеп. 

 

 

32. «Хакім Абай даналығы»   Желтоқсан 2019 ж. «Хәкім Абай» ғылыми Монография 



 
 
 

 

                                                       


