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Алматы,  2015 



 

7 мамыр күніне арналған «Айбынды Армия жасасын!»  атты кеш 1 курс 

студенттері арасында өтті. 

 Өткен уақыты: 5 май, 13.30 мин., 211 дәрісхана, 2 ғимарат.   

Кешке қатысушылар: Менеджмент, ......... топтары  

Қатысушылар саны: 42 студент  

 

7 мамыр күніне арналған «Айбынды Армия жасасын!» сценарийі 

Аслан:Қайырлы күн, ардақты азаматтар, қымбатты әріптестер! 

Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып,7 мамыр-Отан 

қорғаушылар мерекесі де келіп жетті. Осынау айтулы мерекенің қай кезде де 

орны бөлек.Олай болатыны, абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім,алғыс 

пен құрмет ешқашан сөнбек емес.Олар-өмірдің мәні,көңілдің жыры,әр 

отбасының алтын қазығы. Ендеше бүгінгі мерекелік кешіміз өздеріңізге 

арналады 

 

Валерий: 

Жүрекке адалдықтың ескен гүлін,  

Ғажайып келешектің төккен үнін. 

Ардақты ағаларға шын көңілден, 

Жолдаймыз алғыс пенен сәлем бүгін.  

 

Алихан: Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен 

бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған 

ұлттық әскеріміздің айбыны арта бе 

Ақмарал: Біздің Президент ҚР Қарулы Күштерінің Бас Қолбасшысы болып 

табылады. Елбасының Жолдауы – қоғамды ғана емес, Қарулы Күштерді де 

дамыту стратегиясы. ҚР Қарулы Күштерін (ҚК) дамыту стратегиясы үш 

бағытты қамтиды: 

Аслан:  біріншісі – ҚК ақпараттандыру, оған әскерлерді, қаруды басқару 

жүйесін ұйымдастыру мәселесі кіреді.  

Ақмарал: Екінші бағыт – бұл Қарулы Күштерді роботтандыру. 

Роботтандыру дегеніміз не? Бұл – қаруды қолдана алатын ұшқышсыз ұшу 

аппараттарын, экипаждық жүйесіз жауынгерлік машиналарды, роботтарды 

қарулануға алу. 

Алихан: Үшінші бағыт – бұл Қарулы Күштерді дамыту және 

интеллектуалдандыру. Автоматтандыру аясында жұмыстар бүгінде жүріп 

жатыр.  

Ақмарал: «Ұлан» гвардиясы туралы не білесіздер? 

Жауап:........................................................................ 



Жүргізуші: «Ұлан» гвардиясы туралы видеороликті тамашалау. 

Аслан: Кроссворд шешу 

Алихан: Сіздердің назарларыңызға «Журавли» әнін1 курс 

студенті.....Толочко Виктория орындайды. 

Ақмарал: Қазақ армиясы қатарында талай атақты қолбасшылар болды. 

Қазіргі Бәздің Армия Бауыржан Момышұлының артына тастап кеткен 

еңбектін пайдалануда. Қазір біз сіздермен Бауыржан Момышұлы туралы 

видеороликті тамашалайық!   

Аслан:  Видеоролик мазмұны бойынша сұраққа жауап беріңіз.  

Алихан: Енді Мұнарлан тобының орындауында «Сарбаздар әнін» қосылып 

орындайық.  

Ақмарал: Аға ұрпақ пен жас буынның Отанымызды қорғап, қызметте 

айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі 

жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға 

амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. 

 

Аслан: Демеңіз біз өнерді аяп қалды, 

Мезгіл де біраз жерге таяп қалды. 

Қош болып тұрыңыздар көріскенше, 

Осымен кешіміз де аяқталды. 

Сау-саламатта болыңыздар! 

  Сарбаздар әні 

Шар тарапқа шарыңтаған даңқымыз,  

Куат берген, жігер берген халқымыз. 

Бейбітшілік жолында қару алған қолына, 

Қазақстан сарбаздарымыз. 

 

Сенім артқан бізге қала, ауыл да, 

Сенім артқа үлкен, кіші бауырлар. 

Сенім артқан біздерге,  

Өз бақытым іздеген, 

Айдай әсем сұлу арулар. 

Қыздар, қыздар,  ару қыздар! 

Сезімдер сенбесе әскерден келгенше, 

Сендер бізді күтсе тұрыңдар! 

 

Күркіретіп, күңірентіп аспанын, 

Ұран болып әуедегі асқақ үн. 

Келе жатқан тобымен 

Балалардың жолымен, 

Сарбаздары Қазақстанның! 

Сенім артқан бізге қала, ауыл да, 

Сенім артқа үлкен, кіші бауырлар. 



Сенім артқан біздерге,  

Өз бақытым іздеген, 

Айдай әсем сұлу арулар. 

Қыздар, қыздар,  ару қыздар! 

Сезімдер сенбесе әскерден келгенше, 

Сендер бізді күтсе тұрыңдар! 

 

Сенім артқан бізге қала, ауыл да, 

Сенім артқа үлкен, кіші бауырлар. 

Сенім артқан біздерге,  

Өз бақытым іздеген, 

Айдай әсем сұлу арулар. 

Қыздар, қыздар,  ару қыздар! 

Сезімдер сенбесе әскерден келгенше, 

Сендер бізді күтсе тұрыңдар! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 


