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Уважаемые коллеги! 

В целях формирования чувств национальной гордости и патриотизма в 

молодежной среде, уважительного отношения к истории своего государства, повышения 

значения Победы в истории, ее влияния на формирование национального 

самосознания  с  18 марта по 11 апреля 2022 г.   кафедра русского языка и культуры 

КарТУ под руководством зав. кафедрой Оспановой Б.Р. проводит Республиканский 

конкурс видеороликов «Эхо Победы. Мир без войны».  

 

Форма проведения: дистанционная. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся среднеспециальных и высших учебных заведений 

Республики Казахстан. 

 

Охват студентов: 130 – 180 человек. 

        Цели конкурса: 

 воспитание чувства патриотизма, памяти к прошлому своего народа, любви к своей 

Родине; 

 привлечение внимания к углубленному изучению истории родного края, истории 

семьи, увековечивание памяти погибших защитников. 

Задачи конкурса: 

http://www.kstu.kz/


 воспитание у молодежи чувства уважения к пожилым людям: ветеранам войны, 

труженикам тыла; 

 воспитание интереса к героическому прошлому своей страны; 

 видение масштабов трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига 

народа; 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне. 

 

9 Мая — особая и священная дата в истории нашего народа. В этом году исполняется 77 

лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками.  Великая Отечественная 

война и Победа в ней — слава и гордость нашего народа.  Эта Победа - величайшее 

событие,   поэтому День Победы отмечается как главный праздник.   Никогда не будет 

забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину!   Все эти годы память о бессмертном 

подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах 

соотечественников.  Сохранить память о  войне и ее героях - это то, что объединяет 

большинство из нас. 

В этой связи кафедра русского языка и культуры Карагандинского технического 

университета проводит Республиканский конкурс видеороликов   «Эхо Победы. Мир 

без войны». 

Работа Республиканского конкурса видеороликов будет проходить по следующему плану: 

I этап: 18.03.2022г.- 11.04.2022г. предоставление каждым участником конкурса пакета 

документов, в который входят: 

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 ссылка на любое облачное хранилище с загруженным конкурсным видеороликом.  

II этап: 12.04.2022г.-24.04.2022г. - работа жюри, подведение итогов конкурса,  рассылка 

результатов. 

Критерии оценивания: 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- глубина раскрытия темы и ясность представления (количество присвоенных баллов 

от 1 до 10); 

- содержательность и оригинальность видеоролика (новизна идеи) 

(количество присвоенных баллов от 1 до 10); 

- информативность (количество присвоенных баллов от 1 до 10). 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

- качество видеосъемки (количество присвоенных баллов от 1 до 10); 

- уровень владения специальными выразительными средствами (количество 

присвоенных баллов от 1 до 10); 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) (количество присвоенных 

баллов от 1 до 10); 

- соответствие работы заявленным требованиям (количество присвоенных баллов от 

1 до 10). 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

 на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса; 



 видеоролики предоставляются вместе с заявкой (Приложение 1); 

 требования к видеоролику: Формат – mp4, avi, mov.; 

 максимальная продолжительность видеоролика – до 3-х минут; 

 участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

 количество видеороликов – 1; 

 участник сам определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т. д.); 

 в ролике могут использоваться фотографии; 

 на конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

     Оргкомитет конкурса может отклонить работу, которая не соответствует 

требованиям Положения о конкурсе. Оргкомитет формирует Жюри конкурса, определяет 

принципы их работы, а также готовит материалы для освещения итогов конкурса в СМИ.   

  Оценивание работ проводит жюри: 

1. Оспанова Б.Р. – к.ф.н., доцент, зав.кафедрой русского языка и культуры 

Карагандинского технического университета. 

2. Какжанова Ф.А. - к.ф.н., ассоциированный профессор НАО «КарУ им.Е.А. 

Букетова». 

3. Ибраева Б.М. - к.ф.н., доцент Академии «Bolashaq». 

4. Алдашева Г.Б.- ст. преподаватель кафедры языков НАО «ЗКМУ им. Марата 

Оспанова» (г.Актобе). 

5. Насырова А.Б. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка и 

культуры НАО «КарТУ». 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

 подведение итогов конкурса проводится в соответствии с критериями оценивания; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами; 

 организаторы имеют право на использование видеороликов в дальнейшей работе. 

Результатом достижения поставленных целей мероприятия будет являться 

популяризация знаний о победе народа в Великой Отечественной войне, 

привитие  любви  к своей стране, гордость за своих соотечественников, отдавших 

жизни   ради мира на Земле. 

Координаторы мероприятия: 

Азимбаева  Жанат Амантаевна 

Тимохина Татьяна Владимировна 

Акынжанова Алма Акынжановна 

Докучаева Наталья Валентиновна 

Сейдахметова Зергуль Кобландиевна 

Тел.:   87757610767, 87013985231 

E-mail: konkurs.ryaik@bk.ru 

Приложение № 1 
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Для участия необходимо подать заявку вместе с конкурсной работой  до 11.04.2022 г. 

 

Образец заявки для участия  в конкурсе  видеороликов   «Эхо Победы. Мир без войны». 
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100027, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Н. Назарбаев даңғылы, 56 
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Құрметті әріптестер! 

Жастар ортасында ұлттық мақтаныш пен патриотизм сезімін қалыптастыру, өз 

мемлекетінің тарихына құрметпен қарау, тарихтағы Жеңістің маңызын арттыру, оның 

ұлттық сана-сезімді қалыптастыруға әсері мақсатында 2022 жылдың 18 наурызынан 11 

сәуіріне дейін ҚТУ-нің орыс тілі мен мәдениеті кафедрасы Б. Р. Оспанова меңгерушінің 

басшылығымен «Жеңіс жаңғырығы. Соғыссыз әлем» атты Республикалық 

бейнеролик байқауын өткізеді. 

 

Өткізу түрі: қашықтықтан. 

 

Мақсатты аудитория: Қазақстан Республикасының арнайы орта және жоғары оқу 

орындарының білім алушылары. 

 

Студенттер саны: 130 – 180 адам. 

 Байқаудың мақсаттары: 

● патриоттық сезімді, өз халқының өткенін еске алуды, өз Отанына деген сүйіспеншілікті 

тәрбиелеу; 

● туған өлке тарихын, отбасы тарихын терең зерттеуге назар аудару, қаза тапқан 

қорғаушыларды мәңгі есте қалдыру.        

 

 

ФИО участника  

Вуз, колледж  

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

Название работы  

Ссылка на видеоролик  

ФИО руководителя  

http://www.kstu.kz/


Байқаудың міндеттері: 

● жастарда қарт адамдарға: соғыс ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне құрмет сезімін 

тәрбиелеу; 

●  өз елінің батырлық өткеніне қызығушылықты тәрбиелеу; 

● Ұлы Отан соғысы трагедиясы ауқымының көрінісі және халық ерлігінің ұлылығы; 

● Ұлы Отан соғысы туралы білімді кеңейту. 

 

9 мамыр-біздің халқымыздың тарихындағы ерекше және қасиетті күн. Биыл 

фашистік басқыншыларды жеңгеніне 77 жыл толады.  Ұлы Отан соғысы және ондағы 

Жеңіс — халқымыздың даңқы мен мақтанышы.  Бұл жеңіс-ең үлкен оқиға, сондықтан 

Жеңіс күні басты мереке ретінде атап өтіледі.   Біздің Отанымызды ұрыста 

қорғағандардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды!   Осы жылдар ішінде Отан тәуелсіздігін 

қорғаған халықтың өшпес ерлігін еске алу отандастарымыздың жүрегінде тұрады.  Соғыс 

және оның батырлары туралы есте сақтау-көпшілігімізді біріктіретін нәрсе. 

Осыған байланысты Қарағанды техникалық университетінің орыс тілі және 

мәдениеті кафедрасы «Жеңіс жаңғырығы. Соғыссыз әлем» атты Республикалық 

бейнеролик байқауын өткізеді. 

 

Республикалық бейнероликтер байқауының жұмысы келесі жоспар бойынша өтеді: 

 

I кезең: 18.03.2022 ж. - 11.04.2022 ж. байқауға әрбір қатысушының құжаттар пакетін 

ұсынуы, оған мыналар кіреді: 

● байқауға қатысуға өтінім (1-қосымша); 

● жүктелген байқаудың бейнеролигі бар кез келген бұлтты қоймаға сілтеме. 

II кезең: 12.04.2022 ж.-24.04.2022 ж. - қазылар алқасының жұмысы, байқаудың 

қорытындысын шығару, нәтижелерді тарату. 

Бағалау критерийлері 

 

Бейнероликтерді мазмұнды сараптамалық бағалау келесі критерийлер бойынша 

жүзеге асырылады: 

- тақырыпты ашу тереңдігі және ұсыну айқындығы (берілген балл саны 1-ден 10-ға 

дейін); 

- бейнероликтің мазмұндылығы мен бірегейлігі (идеяның жаңалығы) (берілген балл 

саны 1-ден 10-ға дейін); 

- ақпараттылық (берілген балл саны 1-ден 10-ға дейін). 

Бейнероликтерді техникалық сараптамалық бағалау келесі критерийлер бойынша 

жүзеге асырылады: 

- бейнеролик сапасы (берілген балл саны 1-ден 10-ға дейін); 

- арнайы мәнерлі құралдарды меңгеру деңгейі (берілген балл саны 1-ден 10-ға 

дейін); 

- жұмыстың эстетикасы (жалпы эмоционалды қабылдау) (берілген ұпай саны 1-ден 

10-ға дейін); 

- жұмыстың мәлімделген талаптарға сәйкестігі (берілген балл саны 1-ден 10-ға 

дейін). 

 

Байқаулық  жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 



● байқауға тақырыбына сәйкес келетін кез келген қолжетімді құралдармен түсірілген 

(жасалған) бейнероликтер ұсынылады; 

● бейнероликтер өтініммен бірге ұсынылады (1-қосымша); 

●бейнеге қойылатын талаптар: Формат-mp4, avi, mov.; 

●бейнероликтің максималды ұзақтығы-3 минутқа дейін; 

● тікелей қатысушының бейнеролигіне қатысу-міндетті емес; 

● бейнероликті монтаждау және түсіру кезінде арнайы бағдарламалар мен құралдарды 

қолдану – қатысушының қалауы бойынша; 

● бейнероликтер саны-1; 

● қатысушы бейнеролик жанрын өзі анықтайды (сұхбат, репортаж, бейнеклип және т. 

б.); 

● роликте фотосуреттерді пайдалануға болады; 

● байқауға тақырыбына сәйкес келмейтін жарнамалық сипаттағы бейнероликтер 

қабылданбайды. 

Байқаудың Ұйымдастыру комитеті Байқау туралы ереженің талаптарына сәйкес 

келмейтін жұмысты қабылдамауы мүмкін. Ұйымдастыру комитеті байқаудың қазылар 

алқасын құрады, олардың жұмыс принциптерін айқындайды, сондай-ақ байқаудың 

қорытындыларын БАҚ-та жариялау үшін материалдар дайындайды.     

Жұмыстарды бағалауды қазылар алқасы жүргізеді: 

1. Оспанова Б. Р. – ф.ғ.к., доцент, «ҚарТУ» КЕАҚ орыс тілі және мәдениеті кафедрасының 

меңгерушісі.  

2. Какжанова Ф. А. – ф.ғ.к., «Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ» КЕАҚ қауымдастырылған 

профессоры. 

3. Ибраева Б. М. – ф.ғ.к., «Bolashaq» Академиясының доценті. 

4. Алдашева Г. Б. – «Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КЕАҚ тілдер кафедрасының аға 

оқытушысы  (Актөбе қ.). 

5. Насырова А. Б. – ф.ғ.к., «ҚарТУ» КЕАҚ орыс тілі және мәдениеті кафедрасының аға 

оқытушысы.  

Байқау қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау: 

● байқау қорытындысын шығару бағалау критерийлеріне сәйкес жүргізіледі; 

● байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері дипломдармен марапатталады; 

● ұйымдастырушылар бейнероликтерді әрі қарай жұмыста пайдалануға құқылы. 

Іс-шараның қойылған мақсаттарына қол жеткізудің нәтижесі халықтың Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңісі туралы білімді танымал ету, өз еліне деген сүйіспеншілікті сіңіру, 

жер бетіндегі бейбітшілік үшін өмірін қиған өз отандастары үшін мақтаныш болып 

табылады. 

Іс-шара үйлестірушілері: 

Азимбаева  Жанат Амантаевна 

Тимохина Татьяна Владимировна 

Акынжанова Алма Акынжановна 

Докучаева Наталья Валентиновна 

Сейдахметова Зергуль Кобландиевна 

Тел.:   87757610767, 87013985231 

E-mail: konkurs.ryaik@bk.ru 
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№ 1 қосымша 

 

Қатысу үшін 11.04.2022 ж. дейін байқаулық жұмыспен бірге өтінім беру қажет. 

 

«Жеңіс жаңғырығы. Соғыссыз әлем» бейнеролик байқауының өтінім үлгісі 

 

 

 

 

                                                                                                       Karaganda Technical University 

                                                                                                      100027, Republic of Kazakhstan,  

                                                                                                 Karaganda, N. Nazarbayev Ave., 56 

                                                                                                           E-mail: konkurs.ryaik@bk.ru  

                                                                                                             Website: http://www.kstu.kz 

Dear colleagues! 

In order to form feelings of national pride and patriotism among the youth, respect for the 

history of their state, increase the significance of the Victory in history, its influence on the 

formation of national self-consciousness from March 18 to April 11, 2022, the Department of the 

Russian Language and Culture of KarTU under the leadership of Head. department Ospanova 

B.R. holds the Republican video contest “Echo of Victory. World without war». 

 

Form of holding: remote. 

Target audience: students of secondary specialized and higher educational institutions of the 

Republic of Kazakhstan. 

Coverage of students: 130 - 180 people. 

 

        Competition goals: 

• fostering a sense of patriotism, memory of the past of their people, love for their homeland; 

• drawing attention to the in-depth study of the history of the native land, the history of the 

family, perpetuating the memory of the fallen defenders. 

Competition objectives: 

• instilling in young people a sense of respect for the elderly: war veterans, home front workers; 

• fostering interest in the heroic past of their country; 

• vision of the scale of the tragedy of the Great Patriotic War and the greatness of the feat of the 

people; 

• expansion of knowledge about the Great Patriotic War. 

 

May 9 is a special and sacred date in the history of our people. This year marks the 77th 

anniversary of the Great Victory over the fascist invaders. The Great Patriotic War and the 

Victory in it are the glory and pride of our people. This Victory is the greatest event, therefore 

Victory Day is celebrated as the main holiday. The feat of those who defended our Motherland in 

Қатысушының аты-жөні  

ЖОО, колледж  

Байланыс телефондары  

Электрондық мекен-жай  

Жұмыс атауы  

Бейнеге сілтеме  

Жетекшінің  аты-жөні  
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battles will never be forgotten! All these years, the memory of the immortal feat of the people 

who defended the independence of the Motherland lives in the hearts of compatriots. Keeping 

the memory of the war and its heroes alive is what most of us have in common. 

In this regard, the Department of the Russian Language and Culture of the Karaganda Technical 

University is holding the Republican Video Contest “Echo of Victory. World without war». 

 

 The work of the Republican video contest will be held according to the following plan: 

 

Stage I: 18.03.2022 - 11.04.2022 providing by each participant of the competition a package of 

documents, which includes: 

• application for participation in the competition (Appendix 1); 

• link to any cloud storage with uploaded contest video. 

 

Stage II: 04/12/2022 - 04/24/2022 - work of the jury, summing up the results of the competition, 

distribution of the results. 

 

Evaluation criteria: 

Content expert evaluation of videos is carried out according to the following criteria: 

- depth of disclosure of the topic and clarity of presentation (the number of points 

assigned from 1 to 10); 

- content and originality of the video (novelty of the idea) (number of points 

assigned from 1 to 10); 

- informative (number of assigned points from 1 to 10). 

Technical expert evaluation of videos is carried out according to the following criteria: 

- quality of video filming (the number of assigned points from 1 to 10); 

- the level of proficiency in special expressive means (number of points assigned 

from 1 to 10); 

- aesthetics of the work (general emotional perception) (number of points 

assigned from 1 to 10); 

- compliance of the work with the stated requirements (number of assigned points 

from 1 to 10). 

 

May 9 is a special and sacred date in the history of our people. This year marks the 77th 

anniversary of the Great Victory over the fascist invaders. The Great Patriotic War and the 

Victory in it are the glory and pride of our people. This Victory is the greatest event, therefore 

Victory Day is celebrated as the main holiday. The feat of those who defended our Motherland in 

battles will never be forgotten! All these years, the memory of the immortal feat of the people 

who defended the independence of the Motherland lives in the hearts of compatriots. Keeping 

the memory of the war and its heroes alive is what most of us have in common. 

In this regard, the Department of the Russian Language and Culture of the Karaganda Technical 

University is holding the Republican Video Contest “Echo of Victory. World without war. 

 

The work of the Republican video contest will be held according to the following plan: 

 

Stage I: 18.03.2022 - 11.04.2022 providing by each participant of the competition a package of 

documents, which includes: 

• application for participation in the competition (Appendix 1); 

• link to any cloud storage with uploaded contest video. 

 

Stage II: 04/12/2022 - 04/24/2022 - work of the jury, summing up the results of the competition, 

distribution of the results. 

 



Evaluation criteria: 

 

Content expert evaluation of videos is carried out according to the following criteria: 

 

- depth of disclosure of the topic and clarity of presentation (the number of points assigned from 

1 to 10); 

- content and originality of the video (novelty of the idea) (number of points assigned from 1 to 

10); 

- informative (number of assigned points from 1 to 10). 

Technical expert evaluation of videos is carried out according to the following criteria: 

- quality of video filming (the number of assigned points from 1 to 10); 

- the level of proficiency in special expressive means (number of points assigned from 1 to 10); 

- aesthetics of the work (general emotional perception) (number of points assigned from 1 to 10); 

- compliance of the work with the stated requirements (number of assigned points from 1 to 10). 

 

Summing up the results of the competition and awarding the winners: 

 

• summing up the results of the competition is carried out in accordance with the evaluation 

criteria; 

• winners and prize-winners of the competition are awarded with diplomas; 

• the organizers have the right to use videos in their future work. 

The result of achieving the goals of the event will be the popularization of knowledge about the 

victory of the people in the Great Patriotic War, instilling love for their country, pride in their 

compatriots who gave their lives for peace on Earth. 

 

Event coordinators: 

 

Azimbaeva Zhanat Amantaevna 

Timokhina Tatyana Vladimirovna 

Akynzhanova Alma Akynzhanovna 

Dokuchaeva Natalya Valentinovna 

Seidakhmetova Zergul Koblandievna 

 

Phone: 87757610767, 87013985231 

E-mail: konkurs.ryaik@bk.ru 
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Карагандинский технический университет  
100027, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 56 

E—mail:   konkurs.ryaik@bk.ru 

Website: http://www.kstu.kz 

Уважаемые коллеги! 

С  16 по 31 марта 2022г. на базе  Карагандинского технического 

университета   ППС кафедры русского языка и культуры под руководством зав.кафедрой 

Оспановой Б.Р. в целях формирования чувств национальной гордости и казахстанского 

патриотизма,  гражданственности и толерантности  проводится Региональный конкурс 

творческих работ (очерк)  «Уроки истории: прошлое, настоящее и будущее», 

посвященный 355-летию Казыбек би, выдающейся исторической личности на рубеже 

ХVII-XVIII веков. 

 Форма проведения: дистанционная 

Целевая аудитория: обучающиеся среднеспециальных и высших учебных заведений 

Карагандинской области. 

Охват студентов: 130 – 180 человек. 

Цель конкурса: 

 

 Воспитание чувства патриотизма, уважения к наследию предков, сохранивших 

национальные традиции и ценности казахского народа своим потомкам, 

сопричастности к истории страны, ответственности за ее настоящее и будущее. 

 
 

http://www.kstu.kz/


Задачи конкурса: 

 

 Выявление и поощрение способной и талантливой молодежи.  

 Содействие реализации интеллектуально-творческого потенциала личности путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

 Повышение интереса к изучению историко-культурного наследия. 

 Расширение знаний об истории страны, выдающихся исторических деятелях, 

достижения которых составляют гордость народа Казахстана. 

 
Великая Казахская степь хранит в исторической памяти имена многих биев, 

прославившихся в разное время как судьи и трибуны своими победами  на состязательных 

судебных и политических процессах и на арене защиты интересов рода и отечества. Эти 

великие люди защищали интересы целых жузов. 

К их числу относится выдающийся сын казахского народа, общественный  деятель 

Казыбек би.     Его имя, как великого оратора, мудрого   политического деятеля, вписано в 

нашей  истории золотыми буквами. В памяти народа  он  остался образцом 

справедливости и непреклонности.        

Велика историческая роль Казыбека би как активного сторонника объединения 

казахов в централизованное государство. Он не уставал призывать к преодолению 

межродовых противостояний, а также к мирным взаимоотношениям с соседними 

народами. 

Его судейская деятельность отличалась справедливостью и красноречием, а слова 

превращались в пословицы и афоризмы. Не случайно в народе Казыбек би был прозван 

«правдиво рассуждающим».  

В устном народном творчестве сохранилось множество крылатых изречений, 

о которых можно уверенно сказать: «Это сказано  звонкоголосымКазыбеком».   
 

 

 Работа регионального конкурса творческих работ (очерк)  будет проходить по 

следующему плану: 

I этап: 16.03.2022г. — 27.03.2022г. предоставление каждым участником конкурса на 

электронный адрес  konkurs.ryaik@bk.ru пакета документов, в который входят: 

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 очерк. 

II этап: 28.03.2022г. — 31.03.2022г. — работа жюри, подведение итогов 

Конкурса,   рассылка результатов. 

Критерии оценивания очерка: 

 содержание полностью соответствует заданной тематике конкурса (до 10 баллов); 

 полнота раскрытия темы, содержательность (до 10 баллов); 

 эрудиция, знание фактического материала (до 20 баллов); 

 способность аргументированность и обосновывать собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему   (до 10 баллов); 

 последовательность и оригинальность изложения (до 10 баллов); 

 проявление творческого и самостоятельного мышления (до 10 баллов); 

 соответствие правилам правописания (до 10 баллов); 

 соблюдение требований к оформлению эссе (до 10 баллов); 

 проявление креативности мышления (10 баллов). 
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Требования к оформлению эссе: 

 Объем работы (14 Times New Roman, интервал 1,5 строки) составляет до 500 слов. 

 Язык написания очерка— государственный или русский. 

 Соответствие правилам правописания. 

 При оформлении работы на титульном листе необходимо указать тему конкурса, 

Ф.И.О. участника, группу, факультет и руководителя. 

 При написании очерка показать, какое  значение имела, имеет и будет иметь 

деятельность Казыбек би в истории и развитии Казахстана. 

Каждый участник может представить только по одной работе в каждом из конкурсных 

направлений. 

Оргкомитет конкурса может отклонить очерк, который не соответствует требованиям 

Положения о конкурсе. Оргкомитет формирует Жюри конкурса, определяет принципы их 

работы, а также готовит материалы для освещения итогов конкурса в СМИ.   

Оценивание работ проводит жюри: 

6. Оспанова Б.Р. – к.ф.н., доцент, зав.кафедрой русского языка и культуры 

Карагандинского технического университета. 

7. Калыбекова Каламкас Сагиндыковна – к.ф.н., доцент, зав.кафедрой 

казахского языка и культуры Карагандинского технического университета. 

8. Насырова А.Б. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского языка и 

культуры Карагандинского технического университета. 

9. Тлеугабылова К.С.– И.О. зав.кафедрой истории Казахстана Карагандинского 

технического университета. 

10. Жуматова Гульзат Мухаметкаримовна – ст.преподаватель кафедры АНК и 

СГД Карагандинского технического университета. 

 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 подведение итогов конкурса проводится в соответствии с критериями оценивания; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами. 

Результатом достижения поставленных целей мероприятия будет являться 

популяризация знаний о выдающемся деятеле Казахстана Казыбек би, привитие  любви  к 

своему Отечеству, гордость за  свою страну  и ее народ. 

  Координаторы мероприятия: 

 Тимохина Татьяна Владимировна 

 Докучаева Наталья Валентиновна 

 Азимбаева  Жанат Амантаевна 

 Акынжанова Алма Акынжановна  
 Сейдахметова Зергуль Кобландиевна 

 
 

 Тел.:  87013695940,  87013985231, 87017696260, 87016149357   

 Эл. почта:  konkurs.ryaik@bk.ru 
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Приложение № 1 

Для участия необходимо подать заявку вместе с очерком до 24.03.2022г. 

Образец заявки на участие в конкурсе  

ФИО участника Факультет, 

группа 

Название 

учебного 

заведения 

Телефон, 

e-mail 

ФИО руководителя 

     

                                                                                       

 

 

 

Қарағанды техникалық университеті 

100027, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Н. Назарбаев даңғылы, 56 

E—mail: konkurs.ryaik@bk.ru 

Website: http://www.kstu.kz 

 

Құрметті әріптестер! 

2022 жылғы 16-31 наурыз аралығында Қарағанды техникалық университетінің 

базасында орыс тілі және мәдениеті кафедра меңгерушінің басшылығымен ұлттық 

мақтаныш және қазақстандық патриотизм, азаматтылық және толеранттылық сезімдерін 

қалыптастыру мақсатында кафедра көрнекті қоғам қайраткері Қазыбек бидің 355 

жылдығына арналған "Тарих сабақтары: өткені, бүгіні және болашағы" атты 

шығармашылық жұмыстардың (очерк) аймақтық конкурсын өткізіледі. 

 

Өткізу түрі: қашықтықтан 

 

Мақсатты аудитория: Қарағанды облысының колледж оқушылары, оқу орындарының 

студенттері мен магистранттары. 

 

Студенттер саны: 130 – 180 адам. 

 

Конкурстың мақсаты: 

 Қазақ халқының ұлттық дәстүрлері мен құндылықтарын өз ұрпақтарына сақтаған 

ата-бабаларының іс-әрекеттеріне құрмет сезімін, ел тарихына қатыстылығын, оның 

бүгіні мен болашағы үшін жауапкершілігін тәрбиелеу. 

 

Байқаудың міндеттері: 

 

 Жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу. 

 Зерттеу мінез-құлық дағдыларын жетілдіру және зерттеу қабілеттерін дамыту 

арқылы тұлғаның зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамыту. 

 Өз халқының тарихын зерттеуге назар аудару. 

 Ұрпақтар сабақтастығы туралы идеяны қалыптастыру. 
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Ұлы қазақ даласы әр жылдары судьялар және трибуналар ретінде жарысушы сот және 

саяси үдерістерде, руы мен Отанының мүдделерін қорғау аренасында өз жеңістерімен 

даңққа бөленген көптеген билердің есімдерін Тарихи жадыда сақтайды. Бұл ұлы адамдар 

тұтас жүздердің мүддесін қорғады. 

Олардың қатарында қазақ халқының көрнекті ұлы, қоғам қайраткері Қазыбек би бар. 

Оның есімі ұлы шешен, дана саяси қайраткер ретінде тарихымызға алтын әріппен 

жазылған. Ол халық жадында әділдік пен қайсарлықтың үлгісі болып қала берді. 

Қазыбек бидің қазақтарды орталықтандырылған мемлекетке біріктірудің белсенді 

жақтаушысы ретіндегі тарихи рөлі зор. Ол руаралық қарама-қайшылықтарды жеңуге, 

сондай-ақ көрші халықтармен бейбіт қарым-қатынасқа шақырудан шаршамады. 

Оның сот қызметі әділеттілік пен шешендікпен ерекшеленді, ал сөздер мақал-

мәтелдерге айналды. Қазыбек биді халық арасында "шыншыл ойшыл"деп атағаны 

кездейсоқ емес. 

Халық ауыз шығармашылығында көптеген қанатты сөздер сақталған, олар туралы: 

"бұл дауысты Қазыбек айтқан", - деп сеніммен айтуға болады. 

 

Өңірлік шығармашылық жұмыстар конкурсының (очерк) жұмысы келесі жоспар 

бойынша өтеді: 

I кезең: 16.03.2022 ж. - 27.03.2022 ж. конкурстың әрбір қатысушысын электрондық 

мекенжайға ұсыну konkurs.ryaik@bk.ru құжаттар пакеті, оған мыналар кіреді: 

 конкурсқа қатысуға өтінім (1-қосымша); 

 эссе. 

II кезең: 28.03.2022 ж. - 31.03.2022 ж. - қазылар алқасының жұмысы, конкурстың 

қорытындысын шығару, нәтижелерді тарату. 

 

Эссе бағалау критерийлері: 

 мазмұны байқаудың берілген тақырыбына толық сәйкес келеді (10 баллға дейін); 

 тақырыптың толық ашылуы, мазмұндылығы (10 баллға дейін); 

 эрудиция, нақты материалды білу (20 баллға дейін); 

 қарастырылып отырған мәселеге қатысты өз көзқарасын дәлелдеу және негіздеу 

мүмкіндігі (10 баллға дейін); 

 презентацияның дәйектілігі мен ерекшелігі (10 баллға дейін); 

 шығармашылық және өз бетінше ойлау (10 баллға дейін); 

 емле ережелеріне сәйкестігі (10 баллға дейін); 

 эссені рәсімдеу талаптарын сақтау (10 баллға дейін); 

 * ойлау креативтілігінің көрінісі (10 балл). 

 

Эссе рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

 Жұмыс көлемі (14 Times New Roman, 1,5 жол аралығы) 500 сөзге дейін. 

 Эссе жазу тілі-мемлекеттік немесе орыс. 

 Емле ережелеріне сәйкестігі. 

 Жұмысты рәсімдеу кезінде титулдық бетте байқау тақырыбын, қатысушының аты-

жөнін, тобын, факультетін және жетекшісін көрсету қажет. 

 Эссе жазу кезінде Қазыбек бидің Қазақстан тарихы мен дамуындағы қызметінің 

мәні неде екенін көрсету. 

Әрбір қатысушы конкурстық бағыттардың әрқайсысында бір ғана жұмыс ұсына 

алады. 

Конкурстың Ұйымдастыру комитеті Конкурс туралы ереженің талаптарына сәйкес 

келмейтін эссені қабылдамауы мүмкін. Ұйымдастыру комитеті конкурстың қазылар 

алқасын құрады, олардың жұмыс принциптерін айқындайды, сондай-ақ конкурстың 

қорытындыларын БАҚ-та жариялау үшін материалдар дайындайды. 



 

Жұмыстарды бағалауды қазылар алқасы жүргізеді: 

1. Оспанова Б. Р. - ф. ғ.к., доцент, Қарағанды техникалық университетінің орыс тілі 

және мәдениеті кафедрасының меңгерушісі . 

2. Қалыбекова Қ. С. - ф.ғ. к., доцент, Қарағанды техникалық университетінің Қазақ 

тілі және мәдениеті кафедрасының меңгерушісі. 

3. Насырова А.Б. – ф.ғ. к., Қарағанды техникалық университетінің орыс тілі және 

мәдениеті кафедрасының аға оқытушысы. 

4. Тілеуғабылова Қ.С. – Қарағанды техникалық университетінің Қазақстан тарихы 

кафедрасы меңгерушісінің м.а. 

4. Жуматова Гульзат Мухаметкаримовна - Қарағанды техникалық университетінің 

ҚХА және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы. 

 

Байқау қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 конкурстың қорытындысын шығару бағалау критерийлеріне сәйкес жүргізіледі; 

 байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері дипломдармен марапатталады. 

 

Іс-шараның қойылған мақсаттарына қол жеткізудің нәтижесі Қазақстанның көрнекті 

қайраткері Қазыбек би туралы білімді танымал ету, өз Отанына деген сүйіспеншілікті, өз 

елі мен оның халқына деген мақтаныш сезімін ұялату болып табылады. 

 

Іс-шара үйлестірушілері: 

Тимохина Татьяна Владимировна 

Докучаева Наталья Валентиновна 

Азимбаева Жанат Амантаевна 

Ақынжанова Алма Ақынжановна 

Сейдахметова Зергуль Кобландиевна 

 

Тел.: 87013695940, 87013985231, 87017696260, 87016149357 

Эл. пошта: konkurs.ryaik@bk.ru 
 

 

№ 1 қосымша 

Қатысу үшін 24.03.2022 дейін эссемен бірге өтініш беру керек. 

 

Конкурсқа қатысуға өтінімнің үлгісі 

 

Қатысушының 

аты -жөні 

Факультет, 

тобы 

Оқу орынның 

атауы 

Телефон, 

e-mail 

Жетекшінің 

аты -жөні 

     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Karaganda Technical University 

                                                                100027, Republic of Kazakhstan, Karaganda, N. Nazarbayev Ave.,56 

                                                                                                                                  E-mail: konkurs.ryaik@bk.ru   

                                                                                                             Website: http://www.kstu.kz 

 

 

Dear colleagues! 

From 16 to 31 March 2022 on the basis of the Karaganda Technical University teaching 

staff of the Department of the Russian language and culture under the guidance of the head of the 

department Ospanova B.R. in order to form feelings of national pride and Kazakh patriotism, 

citizenship and tolerance, the Regional competition of creative works (essay) “Lessons of 

history: past, present and future” is held, dedicated to the 355th anniversary of the birth of the 

outstanding public figure Kazybek bi. 

 

 Form of holding: remote 

 

Target audience: students of secondary specialized and higher educational institutions of 

the Karaganda region. 

 

Coverage of students: 130 - 180 people. 

 

The purpose of the competition: 

 Raising a sense of respect for the deeds of the ancestors who have preserved the 

national traditions and values of the Kazakh people to their descendants, 

involvement in the history of the country, responsibility for its present and future. 

 

Competition objectives: 

 Raising a sense of patriotism among young people. 

 Development of the intellectual and creative potential of the individual by 

improving the skills of research behavior and the development of research 

abilities. 

 Attracting attention to the study of the history of their people. 

 Formation of the idea of continuity of generations. 

The Great Kazakh steppe keeps in historical memory the names of many biys who 

became famous at different times as judges and tribunes for their victories in competitive judicial 

and political processes and in the arena of protecting the interests of the family and fatherland. 

These great people defended the interests of entire zhuzes. 

Among them is the outstanding son of the Kazakh people, public figure Kazybek bi. His 

name, as a great orator, a wise political figure, is inscribed in our history in golden letters. In the 

memory of the people, he remained a model of justice and inflexibility. 

The historical role of Kazybek bi is great as an active supporter of the unification of the 

Kazakhs into a centralized state. He did not tire of calling for overcoming inter-clan 

confrontations, as well as for peaceful relations with neighboring peoples. 

His judicial activity was distinguished by justice and eloquence, and his words turned 

into proverbs and aphorisms. It is no coincidence that among the people Kazybek bi was called 

"truthful reasoning." 

Many winged sayings have been preserved in oral folk art,  about which one can 

confidently say: "This is said by the sonorous Kazybek." 

 

The work of the regional competition of creative works (feature) will be held according 

to the following plan: 

mailto:konkurs.ryaik@bk.ru


 

Stage I: 16.03.2022 – 03/27/2022 submission by each participant of the competition to 

the email address konkurs.ryaik@bk.ru a package of documents, which includes: 

• application for participation in the competition (Appendix 1); 

• feature article. 

 

Stage II: 03/28/2022 – 03/31/2022 – the work of the jury, summing up the results of the 

Competition, distribution of the results. 

 

Essay evaluation criteria: 

• the content is fully consistent with the given topic of the competition (up to 10 points); 

• completeness of disclosure of the topic, content (up to 10 points); 

• erudition, knowledge of factual material (up to 20 points); 

• the ability to reason and justify one's own point of view on the problem under 

consideration (up to 10 points); 

• consistency and originality of presentation (up to 10 points); 

• manifestation of creative and independent thinking (up to 10 points); 

• compliance with spelling rules (up to 10 points); 

• compliance with the requirements for the design of the essay (up to 10 points); 

• manifestation of creative thinking (10 points). 

 

Essay requirements: 

• The volume of work (14 Times New Roman, interval 1.5 lines) is up to 500 words. 

• The language of writing the essay is state or Russian. 

• Compliance with spelling rules. 

• When making a work on the title page, you must specify the theme of the competition, 

full name. participant, group, faculty and leader. 

• When writing an essay, show what significance Kazybek bi's activities had, have and 

will have in the history and development of Kazakhstan. 

Each participant can submit only one work in each of the competition areas. 

 

The organizing committee of the competition may reject an essay that does not meet the 

requirements of the Regulations on the competition. The organizing committee forms the Jury of 

the competition, determines the principles of their work, and also prepares materials for coverage 

of the results of the competition in the media. 

 

Evaluation of works is carried out by the jury: 

1. Ospanova B.R. - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Russian Language and Culture of Karaganda Technical University. 

2. Kalybekova Kalamkas Sagindykovna - Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of the Kazakh Language and Culture of the Karaganda 

Technical University. 

3. Nasyrova A.B. - Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer of the 

Department of Russian Language and Culture of Karaganda Technical University. 

4. Tleugabylova K.S. - Аcting Head of the Department of History of Kazakhstan of 

Karaganda Technical University. 

5. Zhumatova Gulzat Mukhametkarimovna - Senior Lecturer of the Department of ANC 

and SRS of Karaganda Technical University. 

 

 Summing up the results of the competition and awarding the winners 

• summing up the results of the competition is carried out in accordance with the 

evaluation criteria; 



• winners and prize-winners of the competition are awarded with diplomas. 

 

The result of achieving the goals of the event will be the popularization of knowledge 

about the outstanding figure of Kazakhstan Kazybek bi, instilling love for their Fatherland, pride 

in their country and its people. 

 

  Event coordinators: 

 Timokhina Tatyana Vladimirovna 

 Dokuchaeva Natalya Valentinovna 

 Azimbaeva Zhanat Amantaevna 

 Akynzhanova Alma Akynzhanovna 

 Seidakhmetova Zergul Koblandievna 

 

 

 Phone: 87013695940, 87013985231, 87017696260, 87016149357 

 Email: konkurs.ryaik@bk.ru 
 

 

To participate, you must submit an application along with an essay by 03/24/2022. 

Sample application for participation in the competition 
 

                                                                                                                                              Application No.1 

Full name of the 

participant 

Faculty, 

group 

Name of the 

educational 

institution 

Phone, 

e-mail 

Name of the head 

 

     

 

 


