
                                                  
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы  

Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аясында «Мәдениеттану» 

мамандығы бойынша «АБАЙ-ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСТЫҢ ҮЛГІСІ» 

тақырыбында Республикалық студенттік пәндік олимпиадасын өткізеді. 

 

Олимпиаданың өтетін орны: С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64 үй.  

 

Пәндік олимпиада келесі турлар бойынша өтеді:  

 

І ТУР 

 

1. «Мәдениеттану» жалпы курсы бойынша тестілеу (50 сұрақ, 

90 минут) 

ІІ ТУР 

 

Олимпиаданың 1 кезеңі «Визитка»: команданы таныстыру (атауы, 

ұраны, топ басшысы). Регламент 3-5 минут. 

Олимпиаданың 2 кезеңі «Мен таныған Абай» проводится в формате 

«Үй тапсырмасы» форматында өткізіледі және Абай Құнанбаевтың өмірі мен 

шығармашылығына байланысты сахналандырылған көріністі көрсету болып 

табылады (алдын-ала дайындалған еркін формадағы). Регламент 7-10 минут.  

Олимпиаданың 3 кезеңі «Абай және қазақ мәдениеті» – топ 

басшыларының сайысы, бұл сайыс қазақ мәдениеті бойынша ғылыми 

теорияларды және тұжырымдамаларды білуден (тақырып тізімі төменде 

көрсетілген) тұрады. Регламент 10-15 минут. 

Олимпиаданың 4 кезеңі «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 

Қазақстан мәдениетінің мәселесі бойынша кейс-стади форматындағы 

тапсырмалардан тұрады. Регламент 15-20 минут (ұйымдастырушылар 

тапсырманы олимпиада кезінде береді). 

 

Қатысушыларға деген талаптар.  
 

Олимпиадаға қатысу үшін: 

1) Қазақстанның жоғары оқу орындарының білім алушылары болу 

керек; 



2) «Мәдениеттану» мамандығы бойынша және оған жақын 

мамандықтар бойынша оқитын студенттер, сондай-ақ «Мәдениеттану» пәнін 

оқитын студенттер; 

3) Команда құрамы 3 адамнан аспауы керек; 

4) Олимпиаданы өткізу кезінде регламентті қатаң сақтауыңыз керек. 

Регламент ережесін сақтамау нәтижеге кері әсер етеді (5 балл алып тастау). 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 

 

Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64 үй, 426 каб. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ, Философия және әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер кафедрасы  

Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының 

меңгерушісі, филос.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) Майра 

Жанайдаровна Кожамжарова.  

Олимпиада өткізуге жауапты – Салтанат Советовна Аубакирова, 

Искакова Зауреш Сабырбековна. 

Барлық сұрақтар бойынша:  

тел.: (8-7182) 673677, ішкі 11-53; + 7 778 930 50 32; +77051412764 

Студенттік олимпиадаға қатысу үшін өтінімді 2020 жылдың 

10 наурызына дейін gpf_fcgd@psu.kz электрондық поштасына 

жолдауыңызды сұраймын.  

 

Олимпиаданың IIІ кезеңі «Абай және қазақ мәдениеті» бойынша 

тақарыптар: 

 

1. Қазақ мәдениеті тарихын зерттеудің әдістемелік мәселелері 

2. Әлемдік өркениеттегі қазақ мәдениетінің орны  

3. Салт-дәстүрлер тәжірибе алмасуының тәсілі ретінде  

4. Мерекелер мен ойындар, олардың әлеуметтік қызметтері  

5. Халық әндері, күй  

6. Мәдениет ескерткіштері  

7. Халық қолданбалы өнері, қолөнері 

8. Мәдениеттің даму тарихы мен тенденциялары  

9. Көшпенділердің қоршаған әлемді мәдени тұрғыдан түсінуі 

10. Қазақ этносының рухани мұрасы  

11. Мұсылман Ренессансы және түрік халқының мәдениеті  

12. Ақын мен жыраулардың мәдени мұрасы  

13. ХІХ ғ. Қазақстанның ұлттық мәдениеті  

14. ХХ ғ. Қазақстан мәдениеті 

15. Қазіргі Қазақстан мәдениетінің дамуы  
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