
 

Құрметті педагогтар және ата-аналар! 

 
“Абырой” интеллектуалды білім порталы балабақша, мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен ұстаздарын 2022-2023 оқу 

жылының наурыз-сәуір айларындағы республикалық «Ілияс оқулары» конкурсына қатысуға 

шақырады. 

 
 

"Абырой" интеллектуалды блім порталы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 

KZ30VPY00029365 куәлігімен желілік басылым ретінде тіркелген 
 

 

Конкурс мақсаттары мен міндеттері: 

– жалпы білім беретін оқу орындарының оқушылары арасында Ілияс Жансүгіров шығармаларын 

насихаттау; 

 
– жалпы білім беретін оқу орындары оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық 

талғамдарын, тума талант, табиғи дарындарын анықтау; 

 
– оқушылардың поэзияға деген құштарлығын арттыру, өлең сөзінің құдіретін жанымен сезініп, 

жүрегімен түсіне білуге үйрету. Ілиястың прозалық, драматургиялық шығармаларымен және ғылыми 

зерттеулерімен танысып, ол туралы өз ой-пікірлерін ғылыми тұрғыда жеткізе білуге дағдыландыру; 

 
– жас ақындарға әлеуметтік - рухани қолдау көрсетіп, олармен шығармашылық жұмыс түрлерін 

жандандыру. Жас буынның тарихи танымдарын, демократияға және азаматтыққа бағдарланған 

дүниетанымдары мен сана-сезімдерін, өмірлік айқындамаларын қалыптастыру. 
 

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; 

 
Конкурс шарты 

Ілияс Жансүгіров оқуларына қатысатын қатысушы поэзияны сүйетін, оның тақырыбына сай талдай 

білетін, өлеңді мәнерлеп, көркем оқи алатын талабы болуы шарт. 

 
Талапкер Ілияс Жансүгіровтың бір өлеңін жатқа, мәнерлеп оқиды немесе прозалық шығармасын, 

драматургиясынан үзінді жатқа оқиды. 

 
Қатысушы өзін таныстырып, Ілияс Жансүгіровтың бір шығармасын орындап видео форматта 

ұйымдастырушының alga@abyroi.art электронды поштасына жолдайды. Жұмыспен қатар қатысушы 

сұранысын және байқауға қатысу жарнасының түбіртегін жолдауы шарт. 

 
Конкурстық жұмыстар 06.04.2023 дейін қабылданады. 
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Ескерту! 

Сұраныс тек Word форматында ғана қабылданады. Түбіртек (квитанция) жоқ жұмыстар мүлдем 

қабылданбайды. Сұраныс қағазы үлгіде көрсетілгендей толтырылуы қажет. Сурет, фото түріндегі 

сұраныс қағазы қабылданбайды. Төлем түбіртегінде төлем суммасы, уақыты мен датасы толық әрі анық 

көрінуі міндетті (Kaspi GOLD түбіртегінің историядағы толық нұсқасы жолдануы тиіс). 

 
Қатысушы сұранысын жүктеп алу: https://abyroi.art/anketa.docx 

 

Байқауға жұмыстар үш тілде қабылданады. Сұраныс қазақ тілінде толтырылса марапат қағазы 

қазақ тілінде, орыс тілінде толтырылса орыс тілінде беріледі. 

 
 

Байқауға қатысу жарнасы 

 Педагогтар үшін 1600 теңге 

 Оқушылар үшін 650 теңге 
 

 

Марапаттау 

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 10 оқушы жұмысын жолдаған жетекшілерге Құрмет грамотасы беріледі. 

 

 
Реквизит: 

- Kaspi GOLD картасы (Карта номері: 4400 4302 6195 8638; Назерке Ә.) 

- Kaspi приложение арқылы төлем жасау (Платежи – Образование – Доп. образование – Абырой 

білім порталы) 

- Kaspi QR немесе сілтеме арқылы төлем жасау. Сілтеме: https://abyroi.art/kaspi 

- HomeBank мобилді қосымшасы арқылы аудару (Переводы – Платеж предпринимателю – 

8 777 123 23 13) 

- Beeline мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салу (номер: 8 777 123 23 13) 

- Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 8 777 123 23 13) 

 
Конкурс қорытындысы 20.04.2023 күні www.abyroi.art сайтында, Instagram және Telegram 

әлеуметтік желі парақшасында жарияланады. 

 
Қосымша ақпарат 

Анықтама телефондары: 8-777-123-23-13 

E-mail: alga@abyroi.art 

Сайт: www.abyroi.art 

Instagram: @abyroi.art 

Telegram: https://t.me/abyroi_edu 

Жұмыс уақыты: 09:00 – 18:00. 

Демалыс күндер: сенбі, жексенбі. 

https://abyroi.art/anketa.docx
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Интеллектуальный образовательный портал «Абырой» приглашает к участию в республиканском 

конкурсе «Ілияс оқулары» 2022-2023 учебного года для учащихся и учителей дошкольных, средних- 

общеобразовательных, технических, дополнительных, профессиональных учебных заведении. 

 
 

Интеллектуально образовательный портал "Абырой" поставлен на учет свидетельством 

KZ30VPY00029365 Министерство информации и общественного развития РК как сетевое издание 
 

 

Цели и задачи конкурса. 

– популяризация творчества Ильяса Жансугирова среди учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

 
– определить творческие способности, эстетические вкусы, врожденную одаренность, природную 

одаренность учащихся общеобразовательных учреждений; 

 
– повысить у учащихся страсть к поэзии, научить их чувствовать и понимать силу поэзии. 

Ознакомиться с прозой, драматургическими произведениями и научными исследованиями Ильяса и 

научиться научно выражать свои мысли о нем; 

 
– оказание социальной и духовной поддержки молодым поэтам и активизация творческой работы с 

ними. Формирование исторических знаний, демократических и граждански ориентированных 

мировоззрений и сознания, жизненных представлений молодого поколения. 

 
Конкурсанты могут участвовать по следующим направлениям: 

Воспитанники детских садов; 

Учащиеся дошкольных групп; 

Учащиеся 1-11 класса; 

Студенты колледжа и ВУЗа; 

Учителя школ и колледжей, воспитатели детских садов; 

 

 
Условия конкурса 

Конкурсант должен быть любителем поэзии Ильяса Жансугирова, уметь анализировать ее по теме, 

уметь художественно выражать и читать стихи. 

 
Конкурсант читает наизусть стихотворение Ильяса Жансугирова, либо читает прозаическое 
произведение, либо отрывок из его драмы. 

 
Участник представляет себя и исполняет произведение Ильяса Жансугирова в видеоформате и 

отправляет его на электронный адрес организатора alga@abyroi.art . Вместе с работой участник 

должен отправить заявку и квитанцию об участии в конкурсе. 

 
Конкурсные работы принимаются до 06.04.2023 

 
Примечание! 

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

заполнятся как указан на образце. Заявки в формате фото не принимаются. В квитанции должно 

отображаться дата, ФИО отправителя, адресат, сумма (скриншот в истории переводов на Kaspi 

Gold). 

http://abyroi.art/
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Скачать заявку участника: https://abyroi.art/anketa.docx 
 

Работы принимаются на трех языках. Если заявка участника будет заполнена на казахском языке 

наградные материалы будут на казахском, если на русском соответственно будут на русском. 

 

 
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. 

 
Руководители отправившие 10 конкурсных работ учащихся будут награждены почетной грамотой. 

 

 
Реквизиты для оплаты: 

- Карта Kaspi GOLD (номер карты: 4400 4302 6195 8638; Назерке Ә.) 

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

порталы) 

- Оплата через Kaspi QR или ссылку. Ссылка: https://abyroi.art/kaspi 

- Пополнение счета через приложение HomeBank (Переводы – Платеж предпринимателю – 8 777 

123 23 13) 

- Пополнение баланса мобильного оператора Beeline (номер: 8 777 123 23 13) 

- Пополнение счета Qiwi кошелька (кошелек номері: 8 777 123 23 13) 
 

 

Итоги конкурса будут объявлены 20.04.2023 на сайте www.abyroi.art и 

на страницах в социальных сетях Instagram и Telegram. 

 
Дополнительная информация 

Телефон для справок: 8 777 123 23 13 

E-mail: alga@abyroi.art 

Сайт: www.abyroi.art 

Instagram: @abyroi.art 

Telegram: https://t.me/abyroi_edu 

Время работы: 09:00 – 18:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
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