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 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасы Қазақстанның тұңғыш 

ғарышкері Т.Әубәкіровтің ғарышқа ұшқанына 30 жыл толуына орай 

«БИІКТЕРДІ БАҒЫНДЫРҒАН» атты іс-шара ұйымдастырып, өткізді. Бұл 

шараға университетіміздің студенттері қатысып, белсенділік танытты.   

Мақсаты мен міндеттері: 

- XX ғасырдың ІІ жартысындағы адам баласының ғарышты 

игерудегi жетiстіктері жайында мағұлмат беру. 

- жастардың патриоттық, отаншылдық сезімін оята отырып, елiн, 

жерiн сүюге, ғарышкерлерді құрметтеуге тәрбиелеу. 

- ғарыш саласында ғарышкерлердің ғылыми жетістіктерге қол 

жеткізген зерттеулері жайлы студенттерге ақпараттар бере отырып, 

ғылымға деген қызығушылықтарын арттыру   

Іс-шара шеңберінде викторина ұйымдастырылып, оның нәтижесі 

бойынша жеңімпаз атанған топтарға І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдары 

табысталды. Барлық қатысушылар ҚарТУ-дің тәрбие ісі жөніндегі  

проректоры міндетін атқарушы М. Құттыбайдың алғыс хатымен және 

ерекшеленген студенттер сыйлықтармен марапатталды: 

І орын - ОП-20-1с  тобының студенті Баисов Ернұр,  жетекшісі ф.ғ.к., 

доцент Хамзина К.М. 

ІІ орын - НД-20-3 тобының студенті Төлеуғазы Алема,  жетекшісі аға 

оқытушы Түсіпбекова Э.К.  

ІІІ орын - ОП-20-2 тобының студенті Аманбеков Алдияр алды, 

жетекшісі ф.ғ.к. Әшірбекова А.Б. 

 

 

 

 

 

 Кафедра  «Казахский язык и культура» организовала и провела 

мероприятие «БИІКТЕРДІ БАҒЫНДЫРҒАН», посвященное  30-летию 

полета в космос первого космонавта Казахстана Т. Аубакирова. В 

мероприятии приняли активное участие студенты нашего университета. 

 Цель и задачи: 



 - дать представление о достижениях человека в освоении космоса во II 

половине XX века; 

 - воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви к своей стране, 

земле, уважения к космонавтам. 

 - повышение интереса к науке, предоставляя студентам информацию о 

научных достижениях космонавтов в космической отрасли. 

 В рамках мероприятия проведена викторина, по итогам которой 

победителям были вручены дипломы І, ІІ, ІІІ степени. Все участники были 

награждены благодарственным письмом и.о. проректора по воспитательной 

работе КарТУ Куттыбая М. и отличившиеся студенты были поощрены 

призами: 

 І место - студент группы ОП-20-1с Баисов Ернур, руководитель к.ф.н., 

доцент Хамзина К. М. 

 ІІ место - студент группы 20-3 Толеугазы Алема, руководитель 

старший преподаватель Тусупбекова Э. К. 

 ІІІ место - студент группы ОП-20-2 Аманбеков Алдияр, руководитель     

к. ф.н. Аширбекова А. Б. 

 

 

 

 

Department of Kazakh language and culture organized and held the event 

"BIIKTERDI BAGYNDYRGAN" dedicated to the 30th anniversary of the space 

flight of the first cosmonaut of Kazakhstan T. Aubakirov. Students of our 

university took an active part in the event. 

 Purpose and objectives: 

- to give an idea of the achievements of man in space exploration in the 

second half of the XX century. 

- educating the youth patriotism, love of country, land, respect for 

astronauts. 

- increasing interest in science by providing students with information on 

the scientific achievements of astronauts in the space industry. 

 As part of the event, a quiz was held, as a result of which the winners were 

awarded diplomas of I, II, III degree. All participants were awarded a letter of 

thanks to the acting Vice-rector for educational work of KTU M. Kuttybay and 

distinguished students were encouraged with prizes: 

 I place was given to the student of the OP-20-1s group Baissov Yernur, the 

head is the candidate of Ph. Sci., associate professor Khamzina K.M. 

II place was given to the student of group 20-3 Toleugazy Alema, the head is 

the senior teacher Tussupbekova E.K. 

 III place was given to the student of the OP-20-2 group Amanbekov Aldiyar, 

the head is the candidate of Ph. Sci. Ashirbekova A.B. 

 

 



  

 

  

 
 


