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Әскери кафедра 

2017 жылғы 25 қарашада өткізілген  
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентті күні 

құрметіне арналған «Әнім саған, Қазақстан!»  
әскери-патриоттық байқауының  

қорытындысы туралы    

     Астана қаласы, 2017 ж. 



 Фестивальдың басты мақсаты ұрпақтар 
сабақтастығын жалғастыру, әскери-патриоттық 
әндерді кеңінен насихаттау және бекітілген жоспарға 
сай әскери-патриоттық әндер мен авторлық 
шығармалар номинациялары бойынша дарынды 
орындаушыларды анықтап көтермелеу болды.  

Фестивальды өткізудің 
мақсаты 



 «Әнім саған, Қазақстан!» әскери-патриоттық 
әндер фестивалі Әскери кафедраданың жылдық 
тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру жоспарына сәйкес 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні 
қарсаңында ұйымдастырылды. 
  Фестивалға қатысуға 2017 жылғы 14 қарашаға 
дейін Әскери кафедраның 23 взводынан өтініш түсті. 
  Үміткерлерді іріктеу барысында 14 нөмерге 
финалдық сайысқа жолдама берілді.   

Фестивальды ұйымдастыру   



1. Студент Куспанов Наурызхан, (А-11 вз., п-к Нурмолдин Ж.Қ.);      
2. Студ. Қожақметов Қажымұрат, (А-14 вз., п/п-к Жанбеков Б.А.); 
3. А-15 взводының студенттері; 
4. Студенттер Мырзагелді Серік, Аяпбергенов Бахтияр, (Ю-18 
взводы, п-к Омаров Х.Т.); 
5. Студент Абатова Аршат, (Ю-19 взводы, п-к Алдажаров А.К.); 
6. Студент Аралбаева Арайлым, (А-203 взводы, );  
7. А-208 взводының студенттері; 
8.А-209 взводы атынан Қосылбек Ақмарал; 
9.Студент Ибрагимов Жарқын, (Ф-214 взводы, п-к Алдажаров А.); 
10. Университет студенті Габдуллина Айза (авторлық өлең); 
11. “Жас ұлан” республикалық мектебінің ұландары. 
12. Университет студ. Орын. “Сарбаздар” және “Халай” билері. 

Қорытынды сайысқа 
қатысқандар 



1. Әділ қазылар алқасының төрағасы: 
     зап. п-к Омаров Х.Т. 
2. Әділ қазылар алқасының мүшелері: 
зап. п/п-к Бекқұлов Б.М., зап. п/п-к Нұразханов Д.Б., зап. 
п/п-к Иманасова Ж.С., студент Қадырмағамбет М. 

Әділ қазылар алқасы 



 Финалға жолдама алған барлық орындаушылар өздерінің 
өнерлерін көрермендерге ынта-жігерімен, жылы лебіздерімен 
сыйлады. 
  
Куспанов Наурызхан, (А-11 вз., п-к Нурмолдин Ж.Қ.), Ибрагимов 
Жарқын, (Ф-214 вз., п-к Алдажаров А.) 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль қорытындысы 



  
 
 
 
 
 
 
Аяпбергенов Бахтияр, (Ю-18 взводы, п-к Омаров Х.Т.),     
Абатова Аршат, (Ю-19 взводы, п-к Алдажаров А.К.);,                 
А-15 взводының студенттері (п-к Тимошенков В.А.),                    
А-208 взводының студенттері (п/п-к Нуразханов Д.Б.) 
белсенділігі және жеңіске деген ынталары үшін грамоталармен 
награтталды. 

Фестиваль қорытындысы 



І-ші орын  
Студент Қожақметов Қажымұрат, (А-14 вз., п/п-к Жанбеков Б.А.) 
 
 
 
 
 
 
 

Әскери-патриоттық әндер номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



ІІ-ші орын  
 “Жас ұлан” республикалық мектебінің ұланы Абдигапиров 
Нұрмұхамет 
 

Әскери-патриоттық әндер номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



ІІІ-ші орын  
 А-11 және Ю-19 взводының студенттері (п-к Нұрмолдин Ж.Қ., 
п-к Омаров Х.Т.) 
 

Әскери-патриоттық әндер номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



І-ші орын  
 Студент Мырзагелді Серік, (Ю-18 взводы, п-к Омаров Х.Т.) 
 

Авторлық  өлең номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



ІІ-ші орын  
 Студент Аралбаева Арайлым, (А-203 вз., п-к Тимошенков В.А.)  
 

Авторлық  өлең номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



ІІІ-ші орын  
 Университет студенті Габдуллина Айза (авторлық өлең) 

Авторлық  өлең номинациясы  
бойынша жүлдегерлер 



  
А-209 взводы атынан Қосылбек Ақмарал 

 

Бас жүлде 



“Халай” биі 

Көрермендер  
жоғары бағалаған университет 

студенттерінің белсенділік билері 

“Сарбаздар” биі 



  

Келесі жылы кездескенше 
ФЕСТИВАЛЬ! 
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