
 

Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына арналған «Ұлы 

халықтың - ұлы Абайы» музыкалық-поэтикалық мерекесі 

 

Ӛткізілген күні : 30.10.2020                                                        Уақыты : 15.00 

Ӛткізілген жері(орны) : онлайн 

Қатысушылар : Арх-19-1 тобының студенттері, «Механика» кафедрасының 

кураторлары. 

Аудитория: 30 адам 

         Қазанның 30 жұлдызында Абай атамыздың 175 - жылдық 

мерейтойына арнап, АРХ-19-1  тобы жалпы университет ауқымында ашық 

сағат ӛткізді. Ашық сағат, елімізде болып жатқан карантин салдарынан 

онлайн түрде «Teams» арнайы виртуалды бағдарлама порталында, 

«Механика» кафедрасының кураторы Рахымбаева Гульбану Жумадиловна 

мен АРХ-19-1 тобы және кафедра доценті Таженова Гульзада 

Даулетхановнаның қатысуымен ӛткізілді. Бұл музыкалық-поэзиялық ашық 

сағатқа КарТУ университетінен оқытушылар мен студенттер шақыртылды. 

Іс шараға  топтың барлық студенті ӛзінің  ӛнерін ортаға салып, тың 

идеяларының арқасында ашық сағатты одан әрі кӛркейте түсті. 

        Іс шараның негізгі мақсаты -  Ұлы Абай атамыздың мәдениетпен 

қазақ литературасына қосқан еңбегін сақтай отырып, қайта жандандыру. 

Осы арқылы студенттер мен алдағы жас ұрпақтың поэзия саласына деген 

ынтасын ашу. Жастарды патриоттыққа шақыру. 

        Іс шараны бастап жүргізген АРХ-19-1 тобының студенттері 

Қайыржанова Меруерт пен Абуова Саяжан болды.  

Жүргізушілер іс шараны Орынбасар Күміс дайындаған арнайы 

презентация арқылы атқарды. 

Арнайы слайдтан кейінгі іс шараны әрі қарай  Исинова Наргиз дайындаған 

Абай атамыздың ӛмірі мен шығармашылығы жайында жасалған 

видеоролик жалғастырса кейін Сайлаукенова Гүлнұр «желсіз түнде жарық 

ай» ал Серікбай Самал «кӛзімнің қарасы» атты Абай атамыздың керемет 

әндерін жанды дауыста орындап берді. 

Сонымен қатар ӛткізілген іс шарада сергіп алу үшін интелекталды 

ойындарда ұмыт қалған жоқ. 

Ал аталмыш ойынды жүргізген Айсұлу Белдибайқызы болды. Одан соң 

Абилпейсова Диана, Сайлаукенова Гүлнұр және Сақыпжан Бибарыс атты 

студенттер Абай Құнанбайұлының қара сӛздерінен оқыды. 

Қатысушылар арасында қонақ болған кішкентай бүлдіршін Айзере 

Қайратбек те  іс шараға ӛзінің ӛнерін салып «Әуелде бір суық мұз ақыл 

зерек...» атты ӛлең оқып берді. 



Кейін іс шарада қатысушылар мен студенттер Абай атамыздың 

литературасымен таныс болды. Бұл істі Жанибеков Мухамедали экран 

демонстрация арқылы атқарып шықты. 

 

Қортындылай келе, сӛз соңында Рахымбаева Гульбану Жумадиловна іс 

шараға белсене қатысып, ұйымдастырған барлық студентке және 

кішкентай бүлдіршінге ӛзінің алғысын жеткізіп, болашақта Абай 

атамыздың шығармашылығын дәріптеп зерттей отырып әр қашан 

жадымызда ұстауға, ұмытпай мақтан етуге, қазақ мәдениетіне үлес 

қосуларына шақырды. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


