
 

 АҚПАРАТТЫҚ  ХАТ   

2020 жылдың 25–26 ақпанында «Семей медицина университеті» 

КеАҚ, Медицинадағы IT кафедрасының оқытушылары Абай Құнанбаевтың 

175 жылдық мерейтойына орай, Абай шығармаларын насихаттауға 

бағытталған Instagram әлеуметтік желісінде «Оқуға құштар ұлт» атты 

челлендж –конкурсына қатысуға шақырады.  

Абай қазақ халқының басты тұлғасы. Оның шығармасы елімізде 

жылдан жылға мұра болып ұрпақтан-ұрпаққа беріліп қана қоймай, әлем 

тілдеріне аударылып, дүние жүзіне таралып жатыр. Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлы Абайдың 175 

жылдығын  бүкіл республика бойынша атап өту туралы қаулыға қол қойған. 

Осыған орай Абай атамыздың мұрасын, оның өсиеті мен мол өнегесін 

санамызда жаңғырту үшін кафедраның кураторлық топ студенттерімен 

ақынның әндерін орындап, өлеңдері мен қара сөздерін мәнерлеп оқиды. 

 Челлендж – конкурсқа барлық мамандықтардың 1 курс студенттері 

қатыса алады.  

«Оқуға құштар ұлт» атты челлендж – конкурсын ұйымдастыру және 

өткізу ЕРЕЖЕСІ  

Челленджді өткізу мақсаты: 

1) Абай Құнанбаевтың шығармаларын қоғамда кеңінен насихаттау арқылы 

өскелең ұрпақты отан сүйгіштікке, еңбекқорлыққа, тәрбиелікке, білім алуға, 

көркем мінезділікке тәрбиелеу; 

2)  Жастардың қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде Абай шығармаларын жатқа 

оқу арқылы Абай шығармаларының ұлт пен тіл таңдамайтын 

құндылықтарын мүмкіндігінше көбірек қоғамның әр мүшесіне жеткізу. 

Челленджді өткізудің тәртібі:  

1) Челлендж – конкурсқа қатысу үшін бейнебаянды 20.02.2020 жылға дейін 

it.in.medicine@nao-mus.kz  электрондық поштасына жіберуі қажет.   

2) Челлендж – конкурсқа қатысатын студенттердің бейнебаяндары 

кафедраның  Instagram әлеуметтік желідегі Smu_challange_it парақшасы 
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арқылы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде Абай шығармаларын (ән, өлең, 

қара сөздер) орындау арқылы өткізіледі. 

2) Челлендж - конкурс 25.02.2020 жылы кафедраның Instagram  әлеуметтік  

желісіндегі Smu_challange_it парақшасында сағат 10.00-де жарияланады. 

3) Челлендж - конкурстың қорытындысын сараптау үшін конкурсқа 

қатысушылардың бейнебаяндары ұнатушылар (лайк) санымен анықталады  

(парақшасындағы посттықима (скрин) 26.02.2020 күні, сағат 10.00-де 

жасалады). 

5) Челлендж жеңімпаздары арнайы сертификатпен және дипломмен 

марапатталады. 

Ұйымдастырушылар мекен-жайы:  

 

Семей қаласы, Абай көшесі, 103-үй, «Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Медицинадағы IT кафедрасы, 2-қабат, 213 бөлме.  

 

Байланыс телефондары:  

+7 775-134-12-14 Ғалымова Әсем Дүйсенғалиқызы 

+7 707-174-09-95 Талғатова Шынар Талғатқызы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

25-26 февраля 2020 года преподаватели кафедры IT в медицине НАО 

«Медицинский Университет Семей» приглашают  принять участие в  

челлендж-конкурсе «Оқуға құштар ұлт» в честь 175-летия Абая 

Кунанбаева в социальной сети Instagram, направленный на популяризацию 

произведений Абая Кунанбаева. 

 Абай – великая личность казахского народа. Его работы не только 

передаются из поколения в поколение в нашей стране, но и переводятся на 

мировые языки и распространяются по всему миру. Президент Республики 

Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал постановление о праздновании 

175-летия Великого Абая по всей стране. В связи с этим, чтобы возродить 

наследие Абая, выполнить его волю и показать хороший пример, студенты 

кураторских групп кафедры будут исполнять песни, читать слова назидания 

и рассказывать стихи поэта. 

В конкурсе могут принять все желающие студенты 1 курса всех 

специальностей. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведения челлендж-конкурса «Оқуға құштар ұлт»  

 

Цель челлендж-конкурса: 

1) Развивать у подрастающего поколения чувство патриотизма, трудолюбие, 

познавательность, творческое мышление через широкую пропаганду 

произведений Абая Кунанбаева в обществе; 

2) Донести произведения Абая на казахском, русском или английском 

языках, читая и доводя его мысль как можно большему количеству членов 

общества. 

Порядок проведения челлендж-конкурса:  

1) Для участия в челлендж – конкурсе участники должны отправить свои 

видео по электронному адресу it.in.medicine@nao-mus.kz  до 20.02.2020 г.  
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2) Видеозаписи участников будут размещены на странице Smu_challange_it 

кафедры в социальной сети Instagram на казахском, русском или английском 

языках. 

3) Материалы конкурса будут опубликованы на странице Smu_challange_it 

социальной сети Instagram кафедры в 25.02.2020 г, 10.00 часов.  

4) Победитель определяется количеством лайков на видео участников 

(результат будет объявлен в 26.02.2020 г, в 10.00 часов). 

5) Победители конкурса будут награждены специальными сертификатами и 

дипломами. 

Адрес организаторов:  

г.Семей, ул. Абая 103, НАО «Медицинский Университет Семей», Кафедра IT 

в медицине, 2-этаж, 213кабинет. 

 

Контакты:  

+7 775-134-12-14Ғалымова Әсем Дүйсенғалиқызы 

+7 707-174-09-95 Талғатова Шынар Талғатқызы  

 

 

 

 


