
 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

25 жылдық мерейтойына орай студенттер арасында 

«Алаш арыстарының асыл мұралары» атты Алаш оқулары 

білім байқауына қатысуға студенттерді шақырамыз! 
 

 

Мақсаты: 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

атты мақаласын жастардың арасында кеңінен насихаттау мақсатында кешегі 

өткен Алаш арыстарының асыл мұраларын университет студенттерінің 

арасында кеңінен дәріптеу арқылы, бүгінгі тәуелсіз Қазақ елінің патриот, 

отанын шексіз сүйетін жастарын қалыптастыру. Университеттің белсенді 

студенттерінің өзара байланысын күшейтіп, байқау ұйымдастырып, үздіктерін 

анықтау. 

 

 

Міндеттері: 

 Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

атты мақаласын жастарға кеңінен түсіндіру, насихаттау. 

 Алаш арыстарының асыл мұраларын университет жастарына оқыту,        

 шығармаларын кеңінен насихаттау. 

 Алаш арыстарының еңбектерін дәріптеу арқылы, отанын шексіз 

сүйетін азаматтарды тәрбиелеу. 

 Байқау ұйымдастыру арқылы, Алаш мұраларын кеңінен дәріптеп, жас 

Алаштанушыларды анықтау. 

 Университет белсенді студенттерінің өзара байланысын күшейту. 

 

 

Алаш оқуларына қатысушылар 

1. Алаш оқуларына оқыту тіліне қарамастан, ЕҰУ барлық 

     (бакалавр) студенттері қатыса алады. 

2. Алаш оқуларына қатысушылар саны шектеусіз. 

     Жарыс 2 (екі) кезеңнен тұрады. 



3. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты 

     «Алаш оқулары» білім байқауы 1 (бірінші) кезеңі онлайн 

     форматында өтеді. Байқаудың 2 (екінші) кезеңі офлайн 

     режимде карантиндік шараларды сақтай отырып ЕҰУ 

     өтетін болады. 

 

 

Байқаудың жалпы шарты: Байқау екі кезеңнен тұрады. 

«Алаш оқулары» I-кезеңі, байқауға қатысушы төмендегі 

тақырыптардың бірін таңдап, zhasalash2021@mail.ru поштасына 

өздерінің мақалаларын, өтініш кестесімен бірге наурыз  айының  

25 дейін жолдауы тиіс. Наурыз айының 25 мен сәуір айының 

5 аралығында іріктеу жұмыстары жүреді. Әр факультеттен үздік 

болған 2 білім алушы, екінші кезеңге финалға жолдама алады 

және факультет сайтында, инстаграм парақшасында жарияланады. 

Жобаға қатысушыларға алғыс хат беріледі. Қазылар алқасы 

университеттің профессор-оқытушылар құрамынан жасақталады. 

 

I-кезең барысында төмендегі тақырыптар бойынша жұмыстар 

қабылданады: 

1. Алаш арыстарының еңбектеріндегі оқу-білім мәселелері. 

2. Алаш Орда автономиясы - Тәуелсіз Қазақстан. 

3. Алаш зиялыларының ұлттық рухты көтеруге арнаған 

еңбектері. 

4. Ұлт ұстазы - Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысалындағы 

тәлім-тәрбие мәселелері. 

5. Алашым – ұраным! 

 

Мақала мәтіні MS Word форматында, 10 беттен артық емес,  кегл 

өлшемі 14 (әдебиеттер тізімі үшін 12 кегл), аралық интервал 1.0,  

шрифт Times New Roman, беттердің барлық жағынан өлшемі 20 мм. 
 

(Титул парағы: жұмыс жүзеге асырылған орындаушы (аты-жөні, 

факультет, курс) 

 



Мазмұны: абстракт (аннотация), жұмыстың қысқаша мазмұны 

(200 сөзден артық емес); кіріспе, жұмыстың тиянақты 

сипаттамасы (2 беттен артық емес); негізгі бөлім, жеке 

тараулардан тұрады (5 беттен артық емес); қорытынды, 

жұмыстың негізінде жасалған нәтиже, ұсыныстар (1 беттен 

артық емес); пайдаланған әдебиеттер тізімі жұмыс соңында жалпы 

тізіммен беріледі;   

 

 

 

ӨТІНІШ КЕСТЕСІ МАҚАЛАМЕН БІРГЕ  

ZHASALASH2021@MAIL.RU ПОШТАСЫНА 

ЖІБЕРІЛУІ ҚАЖЕТ! 

Қатысушының аты-жөні  

Факультет, мамандық, 

курс 

 

Телефон нөмірі, және 

эл.поштасы 

 

 

 

 

Жеңімпаздарға: 

 Бас жүлде 100,000тг! 

 I – орын 60,000тг және диплом. 

 II – орын 40,000тг және диплом. 

 III – орын 30,000тг және диплом мен марапатталады! 

 

 

 

 

 



 

 

«Алаш оқулары» II-кезең 

«Алаш оқулары» II-кезеңі офлайн режимде карантиндік шараларды 

сақтай отырып ЕҰУ-де өтетін болады. Байқауға қатысушылар 

«Алаш зиялыларының» төменде көрсетілген өлеңдерін жаттап, 

мәнерлеп оқиды (Қазылар алқасы 12 өлеңнің кез-келген 2 таңдап, 

қатысушыға айтуға мүмкіндік береді) және қазылар алқасы, 

Алаштықтардың саяси және рухани күресіндегі негізгі мақсаттары, 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 

қымбат» атты мақаласы бойынша әр қатысушыға 2 сұрақтан қояды. 

 

Өлеңдер тізімі: 

 

1) Мағжан Жұмабаев: «Мен жастарға сенемін», 

«Өнер-білім қайтсе табылар», «Қазағым», 

«Сағындым», «Жатыр», «Түркістан» 

 

2) Сұлтанмахмұт: Торайғыров «Қазақ тілі», 

         «Шәкірт ойы», «Арманым» 

 

 

3) Міржақып Дулатұлы: «Оян, Қазақ», «Жастарға» 

 

4) Ахмет Байтұрсынұлы: «Оқуға шақыру», 

         «Достыма хат» 

 

 

5) Жүсіпбек Аймауытов: «Неғып жатыр?» 

 

6) Іліяс Жансүгіров: «Өзіме» 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ұйымдастырушылар 

 

     1. Алаш оқуларының өткізілу орнын белгілейді; 

     2. Қазылар алқасының құрамы мен қатысушылардың тізімін  

         бекітеді;  

     3. Іс-шараның өткізу бағдарламасын дайындайды; 

     4. Жеңімпаздарға: 

 Бас жүлде 100,000тг! 

 I – орын 60,000тг және диплом. 

 II – орын 40,000тг және диплом.  

 III – орын 30,000тг және диплом мен марапатталады! 

6. Байқауға тіркелу және қатысу жөніндегі сұранысты   

қабылдайды. 

 

 

 

Қазылар алқасы 

 

1.Қазылар алқасының құрамы университеттің профессор 

ғалымдары құрайды.  

2.Қатысушылар өнерін бағалаудың өлшемдерін бекітеді;  

3.Қатысушылардың өнеріне талдау жасайды және балдық 

жүйемен бағалайды; 

4.Қатысушылардың өнерін бағалаудағы даулы мәселелерді 

талқылайды және қажет болған жағдайда тиіс түзетулерді 

енгізеді; 

5.Жеңімпаздарды анықтайды және жүлделі орындарды бөледі. 

Конкурс бойынша жүлделі орындар: Бас жүлде, бірінші, екінші, 

үшінші орындар, мақтау мағаз иегерлерін анықтайды. 



 




