
Жеңіс Күніне арналған 

Дөңгелек үстел өткізу туралы  

ЕСЕП 

 

28 сәуірде «Энергетикалық жүйеле» кафедрасының студенттері топ 

кураторларымен бірге Жеңіс күніне арналған студенттік Дөңгелек үстел 

ұйымдастырды. Мұндай студенттік Дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру және 

өткізу кафедра үшін біртіндеп жақсы дәстүрге айналуда. Бұл жолы іс – шара 

биылғы жылы еліміздің барлық азаматтары үшін ең маңызды оқиға - Ұлы 

Жеңістің 76 жылдығына арналды. Іс-шара қатысушыларына топ кураторлары 

мен топ белсенділері құттықтау сөз сөйледі.  

Дөңгелек үстел жұмысына ЭАТФ оқитын ТЭ-20-1 (16) және ЭЭ-20-1 (29) 

бірінші курс студенттері қатысты.  

Дөңгелек үстелге қатысушылар оның жұмысы аясында Ұлы Отан соғысы 

тарихының аз зерттелген мәселелері бойынша, атап айтқанда, 1941 жылы 

майданға миллионнан астам қазақ кетіп, оның жартысынан азы оралғаны 

туралы қызықты хабарламалар ұсынды. 1941 жылы майданға Қазақ КСР-нен 

1 миллион 200 мыңнан астам қазақстандық сарбаз жұмылдырылғанын 

ескермеу мүмкін емес! Сонымен қатар, 12 атқыштар, 4 атқыштар дивизиясы, 

7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар біздің 

отандастарымыздан тұрды. Қазақстандықтар көбінесе майданның ең қауіпті 

учаскелеріне тап болды.  

Сондай-ақ, студенттер бүгін есімдері естілетін батырлардың ерліктері 

туралы айтты! Кеңес Одағының Маршалы Георгий Жуков қазақ 

жауынгерлерінің ерліктерін жоғары бағалады. Ол өзінің естеліктерінде 1945 

жылғы 29 сәуірде Берлин Таун холлына лейтенант Кенжебай Мәденовтың 

взвод сарбаздары бірінші болып кіргенін жазған. Соғыс кезінде көрсеткен 

ерлігі үшін 500-ге жуық қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атағына ие 

болды. Мысалы, Талғат Бигелдинов, Нүркен Әбдіров, ұшқыш-истребитель 

Сергей Луганский бұл атақты екі рет алды. Сонымен қатар, Қазақ КСР-нің 200 

тумасы Даңқ орденінің толық иегерлері атанды. 

Әр отбасының соғысқа байланысты өз тарихы бар және студенттер 

аталарының ерліктері, Сталинград шайқасындағы ерліктері туралы айтты. Әр 

отбасында соғысқа байланысты қайғылы жағдай бар. Сондықтан мұндай 

өткенді ұмытып, бөлісу этикалық емес. «Егер сіз өткенді ұмытып кетсеңіз, 

онда сізде болашақ болмайды» дегендей. Ұлы Отан соғысының барлық 

батырларын «Фашизмге қарсы күресте қаза тапқандарды жарқын еске алу» 

еске алды (бір минут үнсіздік). 

Сондай-ақ, қазақстандықтардың партизан соғысына да белсенді 

қатысқандығы туралы қызықты хабарламалар болды. Ленинград облысының 

аумағында 220 - ға жуық қазақстандық, Смоленск жерінде – 270-тен астам, 

Украина мен Беларуссияда-3000-ға жуық адам соғысқан. Олардың қатарында 

қазақ жауынгерлері Ғ.Ахмедьяров, Б. Жангелдин, А. Шәріпов, Н. Байсентова, 

Т. Жұмабаева, ж. Саин, Ғ. Омаров, А. Итжанов және т. б. болды. Сонымен, 



Алпан Итжанов студент Итжанов Ернаттың (ТЭ-20-1 тобының студенті) туған 

атасы, ол барлаушы болған. Ол туралы «Барлаушы» бейне ролигі қаралды.  

 Сонымен қатар, панфиловшылардың ерлігі туралы, сол ең атақты 316-

атқыштар дивизиясы 40% - ға қазақтардан тұратындығы туралы мәселелер 

талқыланды! 2015 жылы Астанада (қазіргі Нұр-сұлтан) генерал-майор Иван 

Панфилов ескерткіші ашылды. Бұл мемориалдың авторы - мүсінші Ренат 

Әбенов. Биіктігі 2,5 метр ескерткіш қоладан жасалған. Оны Ұлт Көшбасшысы 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі ашты. Ал мемориалдың 

шығыс жағында аллеяның бойында Мәскеуді қорғаған 28 панфиловшыларға 

арналған ескерткіш тақталар орналасқан. Панфиловшылардың ерлігі - 

мақтануға себеп!   

Топтардың кураторлары мен активтері сөз сөйлеп, Жеңіс күніне арналған 

Дөңгелек үстелге қатысуға мүмкіндік бергені үшін, презентациялардың жақсы 

мазмұны мен сапасы үшін, қызықты және танымды болғаны үшін алғыстарын 

білдірді.  

Дөңгелек үстел рухани - адамгершілік тәрбие жөніндегі кеңес мүшесі Г. 

И-М. Бокижановтың сөз сөйлеуімен аяқталды, онда ол Ұлы Отан соғысына 1 

млн. 800 мың қазақстандық қатысқанын, олардың жартысы үйлеріне 

оралмағанын атап өтті. Бірақ егер олар бұл жеңіске жетпесе, онда біздің бүгінгі 

тәуелсіздігіміз үлкен мәселе болар еді... Ол сондай-ақ барлық студенттерге, 

ұйымдастырушыларға, дөңгелек үстелге қатысушыларға алғысын білдірді 

және соңында барлық қатысушыларды келе жатқан Ұлы Жеңіс күнімен 

құттықтап, барлығымызға және жақындарымызға бейбітшілік пен гүлдену 

тіледі!  
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Топ кураторлары Мәди П. Ш. (ТЭ-20-1), Махамбетов О. К.(ЭЭ-20-1) 

 

 


