
Назарбаев Университетінің «Қазақ тілі және түркітану» кафедрасы сіздерді 
 профессор Гүлтас Құрманбайдың 

 онлайн-дәрісіне  шақырады. 

 

Дәріс тақырыбы:  

 

«АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ІЗГІЛІК НӘРДІ ҰРПАҚ 

ТӘРБИЕСІНЕ ҚОЛДАНУ ЖҮЙЕСІ»  
 
 

Өтетін күні: 26-ақпан, 2021 жыл 

 
Уақыты: 17:00 (Нұр-Сұлтан уақыты) 

Тілі:  қазақша 
Zoom сілтемесі: 

 

Дәрісте профессор  Абай шығармаларындағы ізгілік, адамгершілік 

ойларды рухани айналымға түсіріп, ең алдымен, жастарды Абай талабымен 

тәрбиелеп, азаматтық санаға жеткізіп, отбасылық жауапкершілікке даярлауды 

сөз етеді. Сонан соң өмірге келген бүлдіршінді отбасында, бала-бақшада 

оқушыны мектепте Абаймен, оның шығармаларымен таныстырудың 

жолдарын, әдістерін айтады. Уақыт талабына сай Тәуелсіз Қазақ Елінің 

мәңгілігіне  қызмет жасайтын ұрпақты  даярлау, сана биігіне жеткізу бүгінгі 

таңда ең өзекті мәселе екендігін де автор тілге тиек етеді.  

 

  



The Department of Kazakh language and Turkish studies of Nazarbayev 

University cordially invites you to the online lecture of prof. Gultas 

Kurmanbay  

 

The topic of the lecture:  

 

SYSTEM OF APPLYING KINDNESS FEATURES IN ABAI’S WORKS 

FOR THE EDUCATION OF GENERATIONS 
 

Date: February 16, 2021  

Time: 5 pm 

 
Language: Kazakh 

Zoom link: 

 

The lecture includes information on the spiritual circulation of good and moral 

ideas in Abai’s work. Firstly, the speaker will discuss how to teach the poet’s 

thoughts to the young people regarding how to be good citizenships and take family 

responsibilities. Approaches of teaching Abai and his work to students in family 

settings, kindergartens, and schools will also be introduced. Moreover, the speaker 

will cover the most pressing problem in today which is the preparation of  the young 

generation for the future, who will serve the eternity of the independent Kazakh 

people by the requirements of the time. 

 

  



Кафедра казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета 

приглашает вас на онлайн-лекцию проф. Гултас Курманбай 

Тема лекции: 

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В 

РАБОТАХ АБАЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПОКОЛЕНИЯ 

Дата: 16 февраля 2021 г. 

Время: 17:00 

Язык: казахский 

Ссылка для Zoom: 

Данная лекция включает информацию о духовной циркуляции добра и 

нравственных идей в творчестве Абая, в первую очередь о воспитании 

молодежи в соответствии с требованиями поэта, приобщении к 

гражданственности и подготовке к семейным обязанностям. Также будут 

представлены методы  знакомства ребенка с Абаем и его творчеством в семье, 

в детском саду, в школе. Кроме того, профессор коснется самой актуальной 

проблемы сегодняшнего дня - подготовки поколения, которое по требованиям 

времени будет служить вечности независимого казахского народа. 


