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According to the comprehensive development program of KSTU for 2020, 

the Department of professional education and pedagogy within the framework of 

the state program "rukhani Zhangyru" organized and held an event essay contest at 

the curatorial hour in groups PO-18-2C, NVP-19-1, dedicated to the Day of state 

symbols of the Republic of Kazakhstan on the theme: "Symbols of the Republic of 

Kazakhstan - national pride". 

Date and time: 15.10.2020, 14:00 h. 

Venue: building 1, auditorium 620, Tims platform 

Group: PO-18-2s, NVP-19-1 

Number of students: 18. 

subject: Symbols of the Republic of Kazakhstan-national pride" 

State symbols of the Republic of Kazakhstan - coat of arms, flag, anthem — 

are an integral part of any modern sovereign state. 

The goal of the contest is to form an active civil position. 

Objectives of the competition: 

– generalization of students ' knowledge about the state symbols of the 

Republic of Kazakhstan; 

– education of students with respect and respect for the state symbols of 

Kazakhstan; 

– education of students ' sense of patriotism and love for their country 

Homeland; 

– formation of knowledge about responsibility for desecration of state 

symbols of the Republic of Kazakhstan. 

The competition was accompanied by a slide presentation prepared by 

students. The competition was moderated By The curator of the PO-18-2C group, 

K. A. Talipov 

.during the competition, students made an essay about the history of creation, 

the meaning and heraldic significance of all the constituent elements, as well as the 

authors of the anthem, coat of arms, and flag. 

3 best essays were selected. 

At the end of the contest, the National anthem of the Republic of Kazakhstan 

was played. 

 

 

 

Senior curator of the Department of  PE and P S. K. Kurymbaeva 

 

 

 

 



Жоспарлардың орындалуы туралы есеп 

кешенді даму бағдарламасы бойынша карта 

ПОиП кафедрасында 

 

ҚарМТУ-дың 2020 жылға арналған кешенді даму бағдарламасы 

бойынша "кәсіптік білім және педагогика" кафедрасында "Рухани жаңғыру" 

мемлекеттік бағдарламасы аясында "Қазақстан Республикасының рәміздері-

ұлттық мақтаныш"тақырыбында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

рәміздер күніне арналған 18-2с, АӘД-19 - 1 топтарының кураторлық 

сағатында эссе байқауы ұйымдастырылды. 

Күні мен уақыты: 15.10.2020 ж., 14: 00 сағ. 

Өтетін орны: 1 корпус, 620 аудитория, тимс платформасы 

Топ: ПО-18-2с, АӘД-19-1 

Студенттер саны: 18. 

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының рәміздері-ұлттық мақтаныш» 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері — Елтаңба, Ту, 

гимн — кез келген заманауи егемен мемлекеттің ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Байқаудың мақсаты-белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру. 

Байқаудың міндеттері: 

- студенттердің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 

туралы білімдерін жинақтау; 

- білім алушыларда Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне құрметпен 

және ұқыпты қарауға тәрбиелеу; 

- білім алушылардың бойында отансүйгіштік және өз Отанына деген 

сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу; 

- ҚР Мемлекеттік рәміздерін қорлағаны үшін жауапкершілік туралы 

білімді қалыптастыру. 

Байқауды өткізу студенттер дайындаған слайд-презентацияны 

көрсетумен сүйемелденді. Байқаудың модераторы ПО-18-2с тобының 

кураторы Талипов К. А. болды. 

Байқауды өткізу барысында студенттер әнұранның, Елтаңбаның және 

тудың авторлары, сонымен қатар барлық құраушы элементтердің құрылу 

тарихы, мағынасы және геральдикалық мағынасы туралы эссе оқыды. 

Үздік 3 эссе таңдалды. 

Байқау соңында Қазақстан Республикасының Әнұраны шырқалды. 

 

 

 

ПОиП кафедрасының аға кураторы С. К. Курымбе 


