
Жеңіс күні 

Патриоттық іс-шаралар өткізу және Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 

76 жылдығын мерекелеуге дайындық аясында "Механика" кафедрасының 

қызметкерлері мен жетекшілік ететін топтардың студенттері соғыс 

жылдарындағы халықтың ұлы ерлігіне арналған онлайн-іс-шараларға 

қатысуды ұсынды. 

2021 жылдың 9 мамыр күні таңертең "Механика" кафедрасының 

оқытушылары доцент О.Ю. Правдин және аға оқытушы Г. Ж. 

Рахымбаева студенттермен бірге Ұлы Отан соғысының батырларды, 

ардагерлерін еске алу мен құрметке тағзым етіп, "Мәңгілік алау" 

мемориалына гүл шоқтарын қойды. 

Кафедра оқытушылары мен студенттері "Ешкім де, ештеңе де 

ұмытылмайды" "Мәңгілік полк" акциясына қатысты. Акцияның 

трансляциясы қаланың барлық интернет алаңдары мен led-экрандарында 

өтті. 

19.00-де Teams-те "Механика" кафедрасының доценті О.Ю. 

Правдин, аға оқытушы Г. ж. Рахымбаева "Менің отбасымның тарихы 

ел тарихында"онлайн-акциясын өткізді. 

Кафедра студенттері мен оқытушылары өз туыстары туралы бейне-

роликтер, презентациялар дайындады. Олар өздері мақтан тұтатын, ерлік пен 

батырлықтың жанды үлгісі болған – аталары мен үлкен аталары, әжелері мен 

үлкен әжелері туралы айтты. 

ТМО-20-2 тобының студенті Сабыров Аян 1944 жылы майданға 

шақырылған атасы Әбдірахманов Қаймолда туралы бейне-ролик дайындады. 

Соғыстан кейін Қаймолда Әбдірахманов Украина мен Беларусьтің қираған 

қалаларын қалпына келтіруге қатысты. Тек 1950 жылы ғана Қазақстанға 

оралды. 

СТ-20-2 тобының студенті Тулеуова Камила өзінің тұсаукесерінде 17 

жасында 1942 жылдан бастап тас карьерінде, орман ағашында, кірпіш 

зауытында жұмыс істеген, вагондарды жүктейтін, өзен бойымен орманды 

ағызған үлкен әжесі Лейнинг Софья Георгиевна туралы айтты. Осы ауыр 

еңбегі үшін ол "Ұзақ, адал еңбегі үшін" орденімен марапатталды. 

Аға оқытушы Рахымбаева Г.Ж. өзінің атасы Құдайбергенов Эмиртан 

туралы бейне-ролик дайындады, ол Ленинградқа жақындауды қорғап, 1942 

жылы Карелло-фин ССР-інде қаза тапты. 

Шара соңында Ғ.Ж. Рахымбаевтың немересі Қайратбек Айзере  және 

студенттер Ұлы Отан соғысының батырларына арналған өлеңдерін оқыды. 

Іс-шараларға қатысқан адамдардың саны – 21. 

Аталған іс-шаралар белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, 

студенттердің адамгершілік-патриоттық сезімдерін нығайту, Жеңісті іске 

асырған адамдарға құрмет көрсету, әрбір отбасында біздің халқымызды, 

Отанымызды фашизмнен, Отанымыздың батырлық өткенінен қорғаған қаза 

тапқан жауынгерлер туралы,  жеке естеліктерді сақтау, сол қорқынышты 

соғыстан оралмаған адамдарды есте сақтау және құрметтеу, ұрпақтар 

арасындағы жоғалған байланыстарды қалпына келтіру мақсатында өткізілді. 

 



 

 
 

 
 

 

                        



                 
 

             
 

 

 

 
 

 


