
«Қазақстан тарихы» кафедрасында 2021-2022 оқу жылында жүргізілген тәрбие 

жұмыстарының  

ЕСЕБІ 

 

1) 27.10.2021ж. «Қазақстан тарихы» кафедрасы тәрбие жұмысынығң жоспары 

бойынша ИС-21-1, ИТМ-21-1 тобында Алаш партиясының мүшесі, тұңғыш қазақ 

профессор, математика оқулығын жазған А. Ермековтың 130 жыл толуына орай дөнгелек 

үстел өтті. Модераторлар аға оқытушы Ошанов Н.З., Ис-21-1 т. студенты Әлмухамбет Б.. 

Қысқаша Ермеков А.А. өмір баянына байланысты бейне фильм көрсетілді. Жалпылама 

Евразиялық Университетінің профессоры Өскембаев Қ.С. айтып өтті. А. Ермековтың 

шәкірттерінің сұхбатын бәрі де қызығушылықпен тындады, олар қазір Техникалық 

университетінде белді профессор. Біздің кейіпкеріміздің ұрпағы С-20-3 тоб. студенті 

Маденият Е. отбасына байланысты әнгімеледі. ИС-21-1 тоб. студенті Кенесбай Ж. арнайы 

жазылған өлендерің оқыды. Ерекше әсер қалдырған ақын айтыскер Қ. Мақсутов. Жауапты  

Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы Ошанов Н.З. 

2) 28.10.2021 ж. «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы «Қазақстан 

тарихы» кафедрасының аға оқытушысы Н.З. Нұрлигенованың ұйымдастыруымен 

«НАЗАРБАЕВ Н.Ә. - ТҰЛҒА, САЯСАТШЫ, КӨШБАСШЫ» тақырыбында эсселер 

байқауы өтті. Тұлғаның тарихтағы рөлі туралы көп жазылды. Жеке адамдар бүкіл адамзат 

немесе жеке мемлекет үшін орасан зор жойқын күшке ие болған мысалдар бар. Әйтсе де, 

әлем өзінің ерекше қасиетінің арқасында әлеуметтік күштерді жаңа мемлекеттіліктің 

іргетасын қалауға бағыттай алған және туған еліне әлемдік қауымдастықта лайықты орын 

алған көрнекті тұлғаларды да біледі. Сондай тұлғалардың бірі Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев екені мақтанарлық жайт. 

Философия ғылымдарының докторы, профессор Әбдеш Қалмырзаевтың айтуынша, 

Елбасы еңбексүйгіштік, дарындылық, еңбекқорлық, жігер, оқуды практикамен ұштастыра 

білу, өмірдің екпінін терең білу, білім беру саласын анықтауда алғашқы ондыққа дәл соғу 

сияқты қасиеттермен ерекшеленеді. өз халқының мүдделері мен ұмтылыстары. 20-

ғасырдың соңындағы тағдыршешті дәуір Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сияқты 

халықтың арасынан шыққан, туған халқы мен барша халық алдындағы тарихи 

жауапкершілікті тәуелсіз мемлекет құру кезіндегі Қазақстанды өте жақсы білетін, терең 

сезінетін көшбасшыны талап етті.  

Әрине, еліміз саяси және экономикалық дамудың алып жолынан өтті. Нарықтық 

қатынастардың қалыпты жұмыс істеуіне қажетті институттар құрылды, экономиканың 

дамуы үшін заңнамалық база қамтамасыз етілді, индустриялық-инновациялық процестерді 

ілгерілету бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді, қуатты бизнес секторы қалыптасты 

және т.б. 

Дегенмен, мемлекетте жаңа белестерді бағындырған сайын саяси жүйені одан әрі 

жаңғырту, жаңа демократиялық реформаларды жүзеге асыруға жүйелі көзқарасты дамыту 

және оларға серпін беру қажеттілігі артып отыр. Сондықтан да Тұңғыш Президент елдегі 

саяси жүйенің принципті жаңа үлгісін құруды стратегиялық міндет етіп қойды. Бүгінде 

Қазақстан өзінің айқын да тексерілген сыртқы саяси бағытының арқасында Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің көреген саясатының арқасында әлемдік 

қауымдастықтың беделді де беделді мүшесіне айналды. 

Осыған орай Қарағанды техникалық университетінің «Қазақстан тарихы» 

кафедрасында 2021 жылдың 28 қазанында жыл сайынғы «НАЗАРБАЕВ Н.А. - ТҰЛҒА, 

САЯСАТШЫ, КӨШБАСШЫ». Байқауға 21 жұмыс ұсынылды. Байқау комиссиясының 

құрамында аға оқытушы Амерханова Ж.Б., аға оқытушы Ошанов Н.З., аға оқытушы 

Тлеугабылова К.С. келесі орындарды анықтады. 

Мемлекеттік тілде:  

I орын – Асылжанов Мади – (ЭЭ-21-1) (ғылыми жетекші –Тлеугабылова К.С.) 

II орын – Қуандық Анара – (Мет-21-1)  (ғылыми жетекші – Жақыпқанова Л.Б.) 



III орын – Қуаныш Нұрбөпе – (ВЦСУ-21-1с) (ғылыми жетекші – Қасимова С.С.) 

Орыс тілінде:  

I орын - Борисенко Александр – (ТЭ-21-2с) (ғылыми жетекші – Нурлигенова З.Н.) 

II орын - Емельяненко Владимир – (МВ-21-2) (ғылыми жетекші – Амерханова 

Ж.Б.) 

III орын - Мухамбетов Омархан -  (ТЭ-21-2с) (ғылыми жетекші –Нурлигенова З.Н.) 

Номинациялар бойынша: «Шығармашылық ізденісі үшін» Шаймерденов Темирлан 

ОПИ-21-2 тобы студенті (Ошанов Н.З. – ғылыми жетекші); «Зерттеу қабілеттілігі үшін» 

Максұтова Мейржан МВ-21-1 тобы студенті (Амрина М.С. – ғылыми жетекші); 

«Тақырыпқа қызығушылық танытқаны үшін» Нұрланова Алмагуль СТ-21-1 тобы студенті 

(Темиржанова Ш.М. – ғылыми жетекші) 

 3) 29.10.2021 ж. Қарағанды техникалық университетінің «Қазақстан тарихы» 

кафедрасында «Ыбырай Алтынсарин – педагог-ағартушы, жазушы, ғалым-этнограф» 

тақырыбында эссе байқауы өткізілді. Мақсаты – оқушыларды адамгершілікке, 

патриоттыққа тәрбиелеу, оқушылардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін 

арттыру үшін ұстаз-ағартушы, жазушы, этнограф Ыбырай Алтынсариннің рухани 

мұрасын зерттеп, насихаттау. Іс-шараны ұйымдастырған: А.Е. Даниярова, т.ғ.к., доцент; 

Ш.М. Теміржанова г.ғ.м. Байқауға мемлекеттік және орыс тілдерінде 25 жұмыс 

ұсынылды. Өтініштердің әрқайсысы авторлық көзқарастың өзіндік ерекшелігімен және 

шығармашылық көзқарасымен ерекшеленді. «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

меңгерушісі Қ.С. Тілеуғабылова, аға оқытушы Н.З. Ошановтан құралған конкурс 

комиссиясы байқауға қатысушылардың жұмыстарын тексеріп, келесі жүлдегерлер 

анықталды: 

І орын – Исбекқызы Гүлшат, СТ-21-1 тобының студенті (ғылыми жетекшісі – 

Теміржанова Ш.М., г.ғ.м.) 

I орын – Ким Владимир, ЭЭ-21-4 тобының студенті (жетекшісі – т.ғ.к., доцент Даниярова 

А.Е.) 

ІІ орын – Ермек Гүлсім СТ-21-1 тобының студенті (жетекшісі – Тлеугабылова К.С., г.ғ.м.,) 

ІІ орын – Сорокина Юлия ЭЭ-21-4 тобының студенті  (жетекшісі – т.ғ.к., доцент 

Даниярова А.Е.) 

ІІІ орын – Зейнолла Балнұр СТ-21-1 тобының студенті (жетекшісі – Теміржанова Ш.М., 

г.ғ.м.,) 

ІІІ орын – Серікбаев Медет ЭЭ-21-4 тобының студенті  (жетекшісі – т.ғ.к., доцент 

Даниярова А.Е.) 

«Шығармашылық ізденіс» номинациясы бойынша: 

 Абыл Жанерке АиУ-21-1 тобының студенті (ғылыми жетекшісі – т.ғ.к, доцент Касимова 

С.С.); 

Логинов Данила ТЭ-21-2 тобының студенті (жетекшісі – Нурлигенова З.Н., п.ғ.м.,) 

«Тақырыпқа қызығушылық танытқан» номинациясы бойынша: 

Әбілқасымова Әйгерім СТ-21-1 тобының студенті (ғылыми жетекшісі – Теміржанова 

Ш.М., г.ғ.м.,); 

Семенов Иван БТ-21-2 тобының студенті (жетекшісі – Жақыпқанова Л.Б., г.ғ.м.,) 

«Жетістікке ұмтылған» номинациясы бойынша: 

Асылжанов Мади, ЕЭ-21-1 тобының студенті (жетекшісі – Темиржанова Ш.М., г.ғ.м.,); 

Мотосов Денис АиУ-21-3 тобының студенті (жетекшісі – т.ғ.к., доцент Даниярова А.Е.) 

4) 29.10.21 ж. Ст-21-1 топ студенттерімен «Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына» 

арналған дөңгелек үстел өтті. Әдебиет патшалығының ғажайып ханзадасы һәм бірегей 

сардары ретінде салтанат құрған Мұқағали Мақатаев бойындағы  тамаша талантын 

жұртына арнаған. Хантәңірінің мұзбалағы, ақиық ақын, тау тұлғалы талант, дарынды 

дарабоз, «Ғасыр ақыны» атанған, миллион сырлы сезімнің иесі – Мұқағали Мақатаевқа 

арналды. Іс-шара барысында ақынның өмірбаяның Исабекқызы Гүлшат таныстырды, өлең 

оқығандар: Рысбек Қаракөз «Шеше сен бакыттысын жыламағын», Балтабаева Алия 



«Қазақстан», Шлатай Аружан «Қайран бауырым» және Ермек Гүлсім «1941 жыл. Ақпан». 

Ақынның қызықты деректерімен Қорабаева Мерей баяндады. Келесі  Мұқағали 

Мақатаевтың сөзіне жазылған «Нұр жауып тұрған көктемде» әнін Ермек Гулсім, 

Солтанхан Алмагул мен Қорабаева Мерей орындады. Келесіде Шүленбай Айымның 

орындауында «Кеңес» күйі шырқалды. Мұқағалидың мұрасы – мәңгілік қазақ жырының 

мұрасы. 

Іс-шараның соңында кафедра меңгерушісі Тлеугабылова К.С. аға оқытушы Ошанов 

Н.З. сөз сөйлеп, алған әсерімен бөлісті. Іс-шараны ұйымдастырушы аға оқытушы 

Темиржанова Шолпан Мейрамовна. 

5) 06.11.2021 ж. «Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті С.С. Касимова мен аға 

оқытушы Ш.М. Темиржанованың ұйымдастыруымен Долинка поселкесіндегі ҚарЛаг 

музейіне экскурсия жасалды. Экскурсия «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асыру аясында студент жастарға патриоттық тәрбие беру, туған өлке тарихын 

тереңірек білу, оқып үйрену мақсатын көздеді. Экскурсияға  тау-кен, инновациялық 

технологиялар, машина жасау және энергетика, автоматика, телекоммуникациялар 

факультеттерінің 1курс студенттері (барлығы 28), Музей ҚарЛаг тарихының 

ескерткіштерін зерттеу және сақтау және сталиндік саяси қуғын-сүргін саясатының 

жазықсыз құрбандарына тағзым ету, есте қалдыру мақсатында құрылған. Музей 

қызметкері КСРО-дағы 30-жылдарда жүргізілген күштеу саясаты, сталиндік қуғын-сүргін 

саясаты құрбандарының қасіретті тағдыры туралы айтып берді. Студенттер тұтқындарға 

арналған камера, комендатура  залдарында болды. Қарлагтың қабырғасында ғылым мен 

мәдениеттің атақты адамдары А.Н. Чижевский, Н. Сац, Л. Русланова және т.б. жазықсыз 

отырды. Олар Ұлы Отан соғысы жылдарында фашизмді жеңуге үлкен үлес қосты. 

Өлілерге тағзым ету – әлемдегі барлық халыққа тән дәстүр. ҚарТУ студенттері сонымен 

қатар 2008 жылы 11 қаңтарда Абай шахтасында болған жарылыс кезінде қаза тапқан 

шахтерлерге арнап орнатылған мемориалда болып, бір минут үнсіздік жасап, еске түсірді. 

Жалпы экскурсиядан студенттер үлкен әсермен оралды. Осындай іс-шаралар жастарды 

туған өлке тарихын тереңірек біліп қана қоймай, оны құрметтеуге тәрбиелейді. 

6) 26.11.2021 ж. Инновациялық технологиялар факультетінің студенттері арасында 

тәрбие жұмысы бойынша іс-шаралар жоспарын орындау аясында «Қазақстан тарихы» 

кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «ЖАСТАР-ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ» атты 

студенттік ғылыми - практикалық online конференция өткізді, оған Қарағанды техникалық 

университетінің, Қарағанды медициналық университетінің ғалымдары мен студенттері 

қатысты. Ұйымдастыру Комитеті: Нұғман Б. Ғ., ф.ғ. к., доцент; Ошанов н. З., п. Ғ. М., аға 

оқытушы. 

Конференцияның мақсаты: Азаматтық жауапкершілік пен патриоттық сезімді 

арттыру.  

Бағыттары: 1. Елімнің дамуына қосқан нақты үлесім. 2. Мен Елім үшін не істей 

аламын. 3. Инженер - ардақты мамандық. 4. 4.0 Индустрияның кілті - білімде. 

Іріктеу қорытындысы: «ҮЗДІК БАЯНДАМА» номинациясын Қарағанды 

Медицина университетінің студенті Аслан-оглы Э.Р. ОМ-1003 (Рысбекова Б.Б. - ғылыми 

жетекші)  

«АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК» танытқаны үшін Сағатова Қ. ИС-21-1 (Ошанов 

Н.З. - ғылыми жетекші), Заллеш К. АиУ-21-1 (Касимова С.С. - ғылыми жетекші), 

Әбдіжаппаров М. ЭЭ-21-1 (Тлеугабылова К.С. - ғылыми жетекші) 

І орынды Ағымбаев А. ИС-21-1 (Ошанов Н.З. - ғылыми жетекші), Гузенко К. ВТ-21-

2с (Нурлигенова З.Н. - ғылыми жетекші);  

ІІ орынды Тлеугабылова А. АиУ-21-1 (Тлеугабылова К.С. - ғылыми жетекші), Ким 

В. ЭЭ-21-4 (Даниярова А.Е. - ғылыми жетекші);  

ІІІ орынды Мінажат Ж. МВ-21-1 (Амрина М.С. - ғылыми жетекші), Биллурит М. 

ВТ-21-2с (Нурлигенова З.Н. - ғылыми жетекші).  



7) 26.11.2021 ж. «Қазақстан тарихы» кафедрасында кезекті іс-шара еліміздің 30 

жылдығына арналған дөңгелек үстел қоғам қайраткері, «Алаш» партиясының 

көшбасшысы «Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жылға» арналды. Ұйымдастыру 

комитеті: кафедра меңгерушісі К.С.Тлеугабылова өткізді. Дөңгелек үстел барысында 

келесі мәселелер қаралып, талқыланды: Ә.Бөкейхановтың саяси көзқарасының 

қалыптасуына не әсер етті. Әлихан Б. өмір сүрген дәуірді қалай сипаттай аласыз.Әлихан 

Бөкейханұлы бар өмірін қазақ халқына қызмет етуге арнағысы келді. Оның: «Тірі 

тұрғанда – қазаққа қызмет етпей қоймай». Студенттер Саматов Д, Құрал А, Тілеуғабылова 

А Ә.Бөкейхановтың тұлғасының қалыптасуы туралы баяндамалар дайындады. Студент 

М.Қошқарбаев Ә.Бөкейхановтың саяси портреті, Нұртай Н.Гоголь атындағы қалалық 

кітапханада болып, «Алаш қозғалысы және оның көсемі Ә.Бөкейханов туралы 

әдебиеттерге шолу» слайд-презентациясын дайындады. Дөңгелек үстелдің қонақтары 

кафедра оқытушылары Касимова С.С., Нугман Б.Г., Ошанов Н.З., Темиржанова Ш.М., 

Нурлигенова З.Н., дөңгелек үстел сұрақтарын талқылауға белсене қатысты. Дөңгелек 

үстел соңында әр қатысушы Ә.Бөкейхановқа «Алаш» партиясы туралы, өмірдің мәні, 

қоғамдағы құндылықтар туралы пікірлерімен наразылық білдірді, барлық қатысушылар 

мен қонақтар Е.Құдайбергеннің «Мен қазақпын» әнін орындады. 

8) 27.11.2021 ж. Қазақстан тарихы бойынша студенттер арасында олимпиада өтті. 

Ұйымдастырушы: кафедра меңгерушісі К.С. Тлеугабылова, т.ғ.к., Касимова С.С. және 

п.ғ.м., ассистент Жақыпқанова Л.Б. Олимпиадаға барлық мамандықтардың 1 курс  және  

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттері де қатысты. Олимпиада 2 турдан тұрады: 1 тур 

- эссе жазу, 

2 тур - тарихи терминдерді, логикалық тапсырмаларды түсіндіру, орындау 

Эссе тақырыптары:  

1. Менің Қазақстаным. 

2. Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов 

3. Ұлт саулығы – елдің амандығы 

СТ 21-1 тобының студенті Ермек Гүлсім ұсынылған 3 конверттің ішінен бір конверт 

суырып алды, келесі тақырып шықты: Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов. Комиссия: 

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Сүлейменова М.Ж., тарих ғылымдарының 

кандидаты, доцент Касимова С.С. , аға оқытушы Тілеуғабылова Қ.С. Оған 43 студенттің 

жұмысы ұсынылды. 

03.12.2021 қорытынды шығарылып, дипломдар табыс етілді. 

Келесі жүлделер анықталды: 

Мемлекеттік тілді: 

1 орын – Даулетова Камила  (АиУ-21-3) 

2 орын – Ермек Гүлсім (СТ-21-1) 

3 орын – Тұрсын Ақниет (УА-11)  

Орыс тілде: 

1 орын - Ғарифуллинова Дильназ (РЭТ-21-1) 

2 орын - Жакишев Уалихан (МАШ-21-2) 

3 орын - Орманова Екатерина (ИС-21-2) 

9) 02.12.2021 ж. Қарағанды техникалық университеті «Қазақстан тарихы» 

кафедрасында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Менің Отаным – Қазақстан» атты ХІV студенттік ғылыми-теориялық онлайн-

конференция өтті.  

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті және Қарағанды техникалық 

университеті 1 курс студенттері арасында 8 баяндама  тындалды(мемлекеттік және орыс 

тілдерінде).  

Келесі бағыттар бойынша: 

1-бөлім. Қазіргі Қазақстан: білім мен ғылымдағы реформалар. 

2-бөлім. Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақ мәдениеті. 



3-бөлім. Дәстүрлердің қазіргі қоғамдағы қазақ болмысының қалыптасуының 

ресурсы ретіндегі рөлі. 

4-бөлім. Қазақ мемлекеттілігі: тарихи сабақтастық және келешегі. 

5-бөлім. Персоналистика контекстіндегі Ұлы дала. 

Құттықтау сөзбен «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі г.ғ.м., аға 

оқытушы Тілеуғабылова Қ.С. конференцияға қатысушыларды құттықтап, студенттерге 

алғысын білдірді, XIV ғылыми-теориялық онлайн конференциясының өзектілігі мен 

маңыздылығын атап өтті, баяндамашыларға сәттілік тіледі. 

Қорытынды сөзбен т.ғ.к., доцент Даниярова А.Е., п.ғ.м.,  аға оқытушы Нурлигенова 

З.Н. сөз сөйлеп, барлық қатысушыларға және ғылыми жетекшілерге алғысын білдіріп, 

конференция ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстырып, тәжірибе алмасу алаңына 

айналғанын атап өтті. студенттер арасындағы көзқарастар мен тәжірибелер, сонымен 

қатар болашақ жоғары білікті мамандарды тәрбиелеуге ықпал етті. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Менің Отаным – 

Қазақстан» атты XIV студенттік ғылыми-теориялық онлайн конференцияға белсенді 

қатысқаны үшін барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Конференцияны 

ұйымдастырушылар т.ғ.к., доцент А.Е. Даниярова,  п.ғ.м., аға оқытушы  З.Н. Нурлигенова.  

10) 25.02.2022 ж. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында және 

Кеңес Одағының Батырлары М.Мәметова мен Х.Доспанова 100 жылдығына арналған 

ҚарТУ-дің ТТ-21-1 тобында «Шығыстың қос шынары: М.Мәметова, Х.Доспанова» 

тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел мақсаты – «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру, сондай-ақ патриоттық сезім мен туған жерге деген 

мақтаныш сезімін қалыптастыруға ықпал ету. 

Студенттер келесі баяндамалар мен слайд презентацияларын дайындады: 

1. «Мәншүктің өлмес ерлігі» - Қағазбаева Аяна. 

2. «Ержүрек ұшқыш Хиуаз Доспанова» - Елеу Диас. 

Мерекеев Бекзат, Насырхан Асқар осы тақырыпта ғылыми-көркем әдебиеттер 

туралы ақпараттан тұратын слайд-презентация дайындады. 

Дөңгелек үстел тақырыбын талқылау барысында қатысушылар Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы әйелдердің майдандағы және тылдағы ерліктерін ерекше атап өтті. Топ 

студенттері Алдамұратов А., Насырхан А., М.Хәкімжанованың «Мәншүк» поэмасы, 

режиссер М.С.Бегалин 1969 жылы А.С.Кончаловский сценарийі бойынша түсірілген 

«Песнь о Маншук» фильмі (Мәншүк М. ролін сомдаған Н.У.Аринбасарова), 

И.В.Ракобольская мен Н.Ф. Кравцованың «Нас называли ночными ведьмами» деп атайтын 

кітабы туралы әңгімеледі. Студенттер Ахмет Ә, Қуантай Д. М.Мәметова мен 

Х.Доспанованың есімдері қандай мектептерге, көшелерге берілгені туралы, Орал, Ақтөбе 

қалаларындағы М.Мәметованың мұражай-үйі, Нұр-Сұлтандағы Мәншүк Мәметова 

атындағы киім фабрикасы туралы мәліметтер дайындады. Ерболұлы А. «Эйр Астана» 

ұшағына және Атырау халықаралық әуежайына Хиуаз Доспанованың есімі берілгенін, 

әуежай ғимаратының алдында майдангер ұшқыш Хиуаз Доспанованың ескерткіші 

орнатылғанын атап өтті. Атыраудағы Спорт сарайына Ұлы Отан соғысының аты аңызға 

айналған ұшқышы Хиуаз Доспанованың есімі берілді. Әмірбек Е. Хиуаз Доспанова 

туралы «Рахмет айтып үлгер» деректі фильмінен үзінді дайындады. 

Дөңгелек үстел Нұрбекова Мақпал, Ахмет Әділ, Садық Нұрболат, Ерболұлы 

Абылайханның батырлар түралы өлеңдерді оқумен аяқталды. 

Хиуаз әркез асыл жансыз ардақты, 

Өр халқымның батыр қызы салмақты. 

Атыраудан шыққан қайсар қыж едін, 

Пенден саған осы жырды арнапты 

Әлия, Мәншүк апамыздай қаһарлы 

Апанға түскен жолбарыстай жұлқынған 

Бақытқа бөлеп нұрлы әсем шаһарды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%BA


Өзің жайлы көкіректе жыр тұнған 

Соғыс келіп, қисайғандай өр халқымда кереге, 

Еске алып, көз жүгіртсек рухпенен көнеге 

Алты шепке ерікпенен өзі шыққан жұлықынып  

Доспанова Хиуаздың игі істері өнеге 

Жеңіспен үміті оның ақталды 

Ел-жұрты батыр қыз деп мақтанады 

Мәншүктің өзі өмірден өткенменен 

Есімі мәңгі бақи сақталады.  

Өз өлең жолдарын шығарған - Жанахов Айбат 
Шығыстың қос жұлдыздары 

Кімдер десең бұларды? 

Шығыстың қос жұлдыздары 

Мазамды ұрлап алғандай 

Соғыстың түңгі ызғары 

Қару алған, елім деп, қан-тер төккен 

Жүгіріп жүр қазағымның ұл-қыздары 

Ерімейді күнді әкеп берсенде 

Қатып қалған көңілдің бұл мұздары 

Бәріде елім үшін, жеңіс үшін 

Ұрпақ жейтін болашақ жеміс үшін 

Біз білмейміз қандай ойда болғандарын 

Сезгендеймін бойларынаң теңіз күшін 

Салқын дала, салқын қолда қарулары 

Салқын жүрек, қарсы қазақ арулары 

Сенім берген, күш берген, үміт берген 

11) 28.02.2022 жылы Д.А. Қонаевтың туғанына 110 жыл толуына орай Қазақстан 

тарихы кафедрасында «Қазақтың біртуар ұлы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың» 

тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелге ТТ-21-2 мен ФИЭМ-21-1 топ 

студенттері қатысты. Олар Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың – кеңестік партия және 

мемлекет қайраткері, Қазақстан Компартиясының ОК бірінші хатшысы, үш мәрте 

Социалистік Еңбек Ері. Қазақстанның даму жолы – Димаш Ахметұлының өмірі туралы 

баяндады. Оның басшылықтағы кезеңі еліміздің қиындыққа толы кезең екендігін тарих 

көрсетті. Д. Қонаев сол қиын кезеңді халқымен бірге еңсеріп, артынан ұмытылмастай сара 

жол қалдырғаны да шындық. Өмірінен үзінді ретінде видео көрсетілді. Шығармашылығы 

мен қызметі жайында презентациялар баяндалып, өлеңдер оқылды. Қазақ халқының 

біртуар перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың бүкіл өмірі мен игілікті қызметі ұрпақ 

үшін отаншылдықтың, тектілік пен отанға аянбай қызмет етудің үлкен үлгісі бола білді.  

Ғұмыр кешпей қара бастың қамы үшін,  

Қорғадыңыз ел мен жердің намысын.  

Тарих өзі таразылар, танытар,  

Ұлық қазақ Қонаевтың сан ісін. 

12) 17.03.2022 ж. ҚарТУ-да ҚР Тұңғыш Президенті  Н.Ә. Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» атты  бағдарламалық мақаласының 

аясында «Сыр тұңған Сарыарқа» атты презентациялар конкурсы өтті.  Конкурстың 

ұйымдастырушысы т.ғ.к., доцент Касимова С.С.  

Конкурс үш кезеңді қамтыды. 

І кезең. 14 ақпан – 14 наурыз аралығында конкурстың мақсаты мен міндеттері 

жарияланды. Осы уақыт аралығында кафедраның әр оқытушысы 1 команда даярлап, 

жұмыстарын ұйымдастыру бөліміне тапсыру міндеттелді.  



Сайыстың мақсаты: өз тарихын білу, рухани және мәдени мұра, ұлттық  бірдейлікті 

қалыптастыру. Сайыстың міндеттері: Сарыарқаның қасиетті  орындары, халық аңыздары,  

естеліктері туралы  материалдар жинау.    

Конкурста 5 бағыт жарияланды: 

1.Табиғи ландшафттық мұра (шындар, жартастар,үңгірлер) 

2.Ортағасырлық қалалар мен сәулет ескерткіштері 

3.Діни және діни ғибадат ету орындары 

4.Шығармашылық тарихи тұлғалармен  байланысты орындар 

5.Тарихи және саяси оқиғалар болып өткен жерлер 

ІІ кезең. 16 наурызда конкурстың екінші кезеңі жүрді. Конкурсқа ҚарТУ-дың 1 

курс студенттері қатысып, барлығы 14 жұмыс қабылданды. Әділ қазылар алқасының 

мүшелері Касимова С.С., Темиржанова Ш.М. келіп түскен жұмыстарды саралап, 

жүлдегерлерді анықтады.  

ІІІ кезең. 17 наурызда жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі жүрді: 

І орын - ПСК-21-2 тобы студенттері Рысжанов А., Логвиненко Д., Кустова Э., 

Бобров Р. (ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Даниярова А.Е.);  

ІІ орын - ТТ-21-1 тобы студенттері Қағазбаева А., Қуантай Д. (ғылыми жетекші: аға 

оқытушы Тлеугабылова К.С.);  

ІІІ орын - БЖД-21-1 тобы студенттері Төкен Л., Әмірхан А., Сакенова А., Бағдат Ә  

(ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Касимова С.С.);  

13) 28.03.22 ж. "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында «Халықтарды Қазақстанға 

депортациялау» атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шараны ҚарМУ-дың «Қазақстан 

тарихы» кафедрасының ПОҚ ұйымдастырып, өткізді, модераторлар ретінде т. ғ. к., аға 

оқытушы Ж. Б. Амерханова сөз сөйледі. 

        Дөңгелек үстелдің мақсаты: Қазақстанға жер аударылған халықтардың тарихын 

зерттеу. Міндеттері: Студенттерді Қазақстанға жер аударылған халықтардың тарихын 

зерттеуге дайындау; аналитикалық ойлауды дамыту; білім алушыларға ғылыми-зерттеу 

жұмысының дағдыларын үйрету. 

Дөңгелек үстелге шақырылған қонақтар мен қатысушылар: ҚарТУ-дың I курс студенттері: 

ЦАФ-21-3, т.ғ.к. доцент С.С.Касимова, Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

Н.З. Ошанов. Аға оқытушы  Ошанов Н.З. кіріспе сөз сөйледі. 

Баяндама тақырыптары: 

1.Галимова А.А. Гректерді Қазақстанға депортациялау 

2. Бильтрикова А.О. Немістерді Қазақстанға депортациялау 

3. Түсіпбаева  М. Шешендер мен ингуштердің Қазақстанға жер аударылуы 

4. Ламбро И.Д. Қарашайлар мен балқарларды Қазақстанға депортациялау 

5. Қасымбек Н.Н. Корейлерді Қазақстанға депортациялау 

6. Еремкин Е.В. Күрдтерді Қазақстанға депортациялау 

8 Жаксыбаева Д.К., Ахметбекова Д.А. Халықтардың Қазақстанға жер аударылу 

тарихынан. Тақырып өте қызықты болды, студенттер депортация тақырыбына 

байланысты талқылауға белсенді қатысты.  

14) 21.04.2022 г. Ә. Сағынов атындағы ҚарТУ-дың І курс студенттері арасында 

«Қазақстан тарихы» кафедрасының ұйымдастыруымен «тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

тақырыбында патриоттық әндер байқауы өтті. Байқаудың мақсаты. Жастарды 

отансүйгіштікке, мәдени мұраны қастерлеуге, халық өнерін сүюге тәрбиелеу. Байқайдың 

міндеттері: Қазақстанның тарихи тұлғаларының шығармашылық мұрасы мен қоғамдық-

саяси қызметін кеңінен насихаттау, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту 

және қолдау.  

Байқау 4 бағыт бойынша ұйымдастырылды:  

1) «Атамекен» - Отан, туған жер, туған тіл туралы әндер;  

2) «Аманат» - батырлар, «Алаш» қайраткерлері, желтоқсан оқиғасының 

қаһармандары туралы әндер 



3) «Тағзым» - Ұлы Отан соғысының Батырларының ерліктері туралы және майдан 

әндері;  

4) «Ән сал, сарбаз!» - заманау әскери сапта айтылатын әндер. .  

Байқауға барлығы 18 музыкалық номер ұсынылып, тамашаланды. Әділ қазылар 

алқасының ұйғарымы бойынша келесі жүлделі орындар анықталды:  

І орын – Байдилдина Ж, Жакия А. (ЦАФ-21-2) «Алтын бесік» әні;  

ІІ орын – Студенттер хоры (БЖД-21-1) «Ән сал, сарбаз!» әні;  

ІІІ орын – Скачкова М, Толыбаева А. (АРХ-21-2) «Птицы белые» әні  

Сонымен қатар келесі номинациялар бойынша жүлдегерлер анықталды:  

«Үздік орындаушылығы үшін»  

1) Иген Н, Қайырбек Ш, Ерқожаев Қ. (БЖД-21-1) «Мен қазақтың баласы» әні, «Аманат» 

бағыты; 

2) Студенттер хоры (ФиЭМ -21-1) «Сәлем саған, туған ел» әні, «Ән сал, сарбаз!» бағыты; 

3) Амангелдиева Д., Ғамзатұлы М. (ПСК-21-1) «Туған жер» әні, «Атамекен» бағыты; 

4) Данил Юлдашев  (ГПР-21-3) «Война» әні, «Тағзым» бағыты. 

«Орындаушылық шеберлігі үшін» 

1) Қайыр М. (ГД-21-1) «Мен қазақпын» әні, «Аманат» бағыты; 

2) Студенттер хоры (МД-21-1,2) «Алға, қазақ жігіттері!» әні, «Ән сал, сарбаз!» бағыты; 

3) Абжан Д. (ЦАФ-21-1) «Отан ана» әні, «Атамекен» бағыты; 

4) Студенттер хоры (ТТ-21-1,2) «Жаса, Қазақстан» әні, «Атамекен» бағыты. 

Студенттер патриоттық әндер байқауын өткізу идеясын ықыласпен қабылдады 

және оны өткізуге белсенділікпен қатысты.  

 

 

«Қазақстан тарихы» кафедрасының  

меңгерушісі міндетін атқарушы                               Тлеугабылова К.С.                                 

 

Тәрбие жұмысына жауапты                                       Касимова С.С. 
 


