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АНОНСЫ:

VIII қысқы универсиадада көпсайыстан 1 орын 
АЙДЫҢ БАСТЫ ЖАҢАЛЫҒЫ

Қазақстан Жоо-лары арасындағы VIII қысқы универсиадада 
С.Аманжолов атындағы ШҚму қысқы президенттік көпсайыс бойынша 
181 ұпай жинап, 1 командалық орын (қыздар) алды.

Бүгінде С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-да 40 спорт шебері, 100-ден астам 
спорт шеберіне үміткер, «Алтай» волейбол клубының, «Торпедо» хоккей 
клубының бүкіл дерлік құрамы оқиды.

баспасөз қызметі

по результатам VIII зимней универсиады среди вузов Республики ка-
захстан  по зимнему президентскому многоборью вкГу им. С.Аманжолова 
занял 1 командное место (девушки), набрав 181 балл.

В настоящее время в ВКГУ им.С. Аманжолова обучаются порядка 40 масте-
ров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта, почти весь состав волей-
больного клуба «Алтай», хоккейного клуба «Торпедо». 

Напомним, что в летней Универсиаде-2019 среди вузов Казахстана студенты 
ВКГУ заняли 6-ое место.  

пресс-служба

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

1 место на VIII зимней универсиаде 
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«Жас талап-2019» ШҚму студенттері парламент мәжілісінің 
төрағасымен кездесуге қатыстыС.Аманжолов атындағы ШҚму-

да «Жас талап» ғылыми жобалар 
байқауы өтті.

«Студенттер және магистранттар 
арасындағы үздік жоба» аталымын-
да І орынды «Техникалық өңдеу өн- 
дірісі» мамандығының 4 курс сту- 
денті Аружан Бейсебай иеленді. Жо- 
ба атауы – «Өндірісте дәстүрлі емес 
өсімдік материалдары негізінде нан 
дайындау технологиясын жетіл- 
діру».ІІ орынды туризм маман- 
дығының 2 курс студенті Диас Құмал- 
хан алды. Жоба атауы – «Turgid.
Vko мобильді қосымшасы». ІІІ орын-
ды физика-информатика маманды- 
ғының 1 курс студенттері Шол-
пан Нұрланқызы, Ақиық Октябрь 
иеленді. Жоба атауы – «Экстремал-
ды әсерге ұшыраған мыс өткізгіштер 
құрылымын зерттеу».

технологияларды 
коммерцияландыру кеңсесі

Абайдың 175 жылдығына орай 
С.Аманжолов атындағы ШҚму-
дың ғылыми кітапханасы «Абай 
DIGITAL» (abai.vkgu.kz) жаңа ин-
тернет-ресурсын ашып отыр.

Жоба ақын мерейтойының облыс- 
тық жоспары аясында жүзеге асырыл- 
ған. Сайтта әдебиеттанушы және 
абайтанушы ғалымдардың, жазушы- 
лардың, мемлекеттік қайраткерлер- 
дің, зиялы қауымның мол мұрасы орна- 
ластырылған. Еңбектермен abai.vkgu.
kz сайтынан таныса аласыздар, ре-
сурс ұялы телефондар арқылы да 
қолжетімді.

ғылыми кітапхана

 «Абай DIGITAL» 
и н т е р н е т - р е с у р с ы 

құрылды

С.Аманжолов атындағы ШҚму 
ректоры м.төлеген өскемендегі 
оқушылар шығармашылығы сара- 
йында ай қонағы болды.

Ол шығармашылық студиялардың, 
үйірмелердің жұмысымен танысып, 
сұхбат және әзіл сауалнамаға жауап 
берді. Сондай-ақ, оқу орны басшысы 
«Жас ұлан» қатарына қабылданды.

Оқушылар өңірдегі үздік универ- 
ситеттердің бірінде білім алғылары 
келіп, ШҚМУ ғимараттарын, зерт-
ханалары мен мұражайларын барып 
көруге ниет білдірді.

маркетинг, мансап және 
жұмыспен қамту орталығы 

Ай қонағы

 С.Аманжолов атындағы ШҚму студенттері мәжіліс төрағасының 
облыс жастарымен кездесуіне қатысты.

Мәжіліс төрағасы өңірдегі жоғары оқу орындарының, колледждердің 
профессорлық-оқытушылық құрамымен, студенттерімен және ШҚО 
ҚХА өкілдерімен кездесу өткізіп, соңғы уақытта Мәжілісте жаңадан 
мақұлданған заңдарға, көптеген заңнамалық актілерге толыққанды 
түсінік берді.

– Сіздермен 2020 жылдың басында, өте маңызды кезеңде кездесіп 
отырмыз. Шығыстың біздің еліміз үшін орны ерекше. Ұлы Абай-
ды, Шәкәрім мен Мұхтарды дүниеге әкелген, қазақ руханиятының 
орталығына айналған қасиетті де киелі аймақ. Сонымен бірге өнеркәсібі 
де, ауыл шаруашылығы да қатар дамыған, ел экономикасына үлкен 
үлес қосып келе жатқан, индустриалдық әлеуеті зор өлке. Қазір Парла-
мент дупутаттары еліміздің барлық өңірлерінде сайлаушылармен кез-
десулер өткізуде, – деген Нұрлан Нығматулин өткен жыл еліміз үшін 
тарихи жыл болғанын, Елбасы тағы бір батыл қадам жасап, билікті өз 
қалауымен сенімді ізбасарға тапсырғанын, Тұңғыш Президент басқарған 
отыз жылдың ішінде Қазақстанды бүкіл әлем танығанын атап көрсетіп, 
енді алда дамыған отыз елдің қатарына кіру мақсаты тұрғанын, бұл игі 
мақсатты Президент Қасым-Жомарт Тоқаев лайықты жалғастырып келе 
жатқанын жеткізді.

Мұнымен қатар, ол жаңа Президент халыққа алғашқы Жолдауын 
жариялап, онда елімізді дамыту, халықтың өмір сүру сапасын артты-
ру, әлеуметтік саланы нығайту бойынша нақты бағыттарды айқындап 
бергенін, оларды іске асыру жолында Сенат пен Мәжілістің барлық депу-
таттары жұмыла еңбек етіп жатқанын атап өтті.

Жастар жағы алдағы уақытта волонтерлік жұмыс тәжірибесі жалпы 
еңбек өтіліне қосылатын болса деген тілек білдірді.

– Осы жыл бекерден-бекер волонтерлер жылы болып бекітілген 
жоқ. Еліміздің жастарына өздерін көрсетуге үлкен мүмкіндік ашылып 
отыр. Айтатыным, бұл мүмкіндікті тиімді пайдаланып қалыңыздар. 
Ал волонтерлер туралы заң 2017 жылы қабылданды, онда осы мәселе 
қарастырылған болатын. Сондықтан мемлекет тарапынан еріктілерді 
қаржылай лайықты қолдау болады, – деді Мәжіліс төрағасы Нұрлан 
Нығматулин.

Атап өтерлігі, Абайдың 175 жылдығына арналған шараларға 500 
ерікті тартылмақ, оның ішінде ШҚМУ студенттері де бар.

баспасөз қызметі
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меморандум о взаимопонима- 
нии заключили вкГу им С.Аман- 
жолова и университет медицин-
ских наук (турция).

В сфере интересов сотрудниче-
ства – академические программы, 
включающие программы студенче-
ского обмена и специализированные 
зарубежные курсы.

Кроме того, стороны договори-
лись о совместной исследователь-
ской деятельности, об обмене пре-
подавателями для чтения лекций, 
информацией, включая издания, на-
ходящиеся в библиотечных фондах, 
а также научно-исследовательские 
публикации, проведении мероприя-
тий обучающего характера.

Вместе с тем, предполагается со-
трудничество в области непрерыв-
ного образования, реализации обра-
зовательных программ, в разработке 
совместных учебных программ, в 
том числе программ совместных и 
двойных дипломов, в организации 
стажировки обучающихся, симпо-
зиумов, международных встреч, 
конференций и семинаров.

Помимо этого, в документе от-
мечено, что планируется оказы-
вать содействие в академической 
мобильности научных работников, 
работающих в сфере медицины, 
проведение краткосрочных лабора-
торных и тому подобных исследова-
ний. Меморандум действует в тече-
ние 6 лет.

пресс-служба

ЦЕРЕМОНИЯ

СОБЫТИЕ 

в научной библиотеке вкГу 
им.С.Аманжолова стало доброй 
традицией проводить ежегодные 
акции «подари библиотеке кни-
гу». 

Основной задачей акции являет-
ся пополнение книжного фонда би-
блиотеки новыми изданиями. Толь-
ко за прошедший год было собрано 
1800 экземпляров книг.

В числе дарителей преподавате-
ли ВКГУ им. С.Аманжолова, науч-
ные и общественные организации, а 
также частные лица.

научная библиотека

1800 книг – в подарок 

меморандум 
взаимопонимания поеЗдкА в нуР-СултАн

Ректор вкГу им.С.Аманжолова м.А.толеген и старший препо-
даватель университета, победитель и лауреат литературной премии 
республиканского литературного конкурса «Алтын калам-2019» 
о.А.кувшинникова в числе делегации вко приняли участие в празд-
ничных мероприятиях в г.нур-Султан, посвященных старту года 
175-летия Абая. 

Делегация ВКО во главе с акимом области Д.К.Ахметовым из 50 чело- 
век, посетила мероприятия в г.Нур-Султан, посвященные старту празд- 
нования года 175-летия Абая. 

Официальная церемония старту празднования 175-летнего юбилея ве-
ликого Абая состоялась в Государственном театре оперы и балета «Астана 
Опера». В церемонии открытия приняли участие Первый Президент РК-
Елбасы Н.А.Назарбаев и Президент РК К.-Ж.К.Токаев.

В театре оперы и балета прошел праздничный концерт «Қазақ халқы – 
Абайдың халқы». В концертной программе произведения Абая исполнили 
народные артисты СССР и Казахстана А.Ашимов, А.Днишев и Р.Рымбаева, 
известные деятели культуры М.Мухамедкызы, А.Мусаходжаева, Б.Айтжа- 
нов, лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Всего в этом году в Восточно-Казахстанской области в этом году прой-
дет порядка 500 мероприятий, среди которых более 20 международного 
уровня, посвященных юбилею великого поэта.

пресс-служба

у пАмятникА АбАю 
Студенты и преподаватели вкГу приняли участие в официальном 

старте года, посвященном 175-летию Абая в усть-каменогорске, на 
площади Республики, возле памятника Абаю. 

В торжестве приняли участие студенты и преподаватели ВКГУ 
им.С.Аманжолова.

В официальном старте года, посвященному празднованию 175-летия 
Абая, приняли участие также студенты и преподаватели других вузов, СУ-
Зов и ТиПО, педагоги школ города, представители Общественного совета 
города Усть-Каменогорска, сферы культуры, религиозных объединений, 
Советов ветеранов и аксакалов, самоуправления, молодежных организа-
ций, политических партий, этнокультурных объединений, военнослужа-
щие Национальной гвардии «Шығыс», воинских частей, спортсмены. От 
каждой организации к памятнику Абаю были возложены букеты цветов.

пресс-служба
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АБАЙ 175-ЖЫЛ

Дәрісханаға жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, абайтану бойынша 
кітаптар, дидактикалық мате-
риалдар жинақталды. Хәкімнің 
өмірі мен шығармашылығы жай-
лы стендтер жасалды. Замана-
уи техникалармен жабдықталды. 
Қазір Абай атындағы дәрісханада 
шәкірттеріміз білім алып, ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

2019 жылдың ақпан айында 
Польшаның Пшаснис қаласындағы 
Лингвистика лық-тех ника лық 
университетінің базасында өз 
бастамамызбен «Абай» жастар 
ғылыми-білім орталығын аштық. 
Осы бастама облыс әкімі Даниал 
Ахметовтің тікелей қолдауымен 
жүзеге асты. 

Жалпы, бұл орталықтың ашы-
луы еліміздегі айтулы оқиға бол-
ды, ол туралы барлық БАҚ жаз-
ды. БАҚ тарапынан шет елде оқу 
орнының ғылыми орталығын ашу 
тәжірибесі бұрын еліміздің тари-
хында болмаған ірі тарихи, мәдени 
маңызға ие оқиға деп бағаланды. 

Бұл орталықтың базасында 
біздің академиялық ұтқырлық 
бойынша оқып жатқан студентіміз 
Ерасыл Мұхаметқалиев Қазақ- 
стан Республикасы Тәуелсіздігі- 

нің 28 жылдығына, Польшаның 
100 жылдығына арнап «50+50=100» 
деген кітап шығарды. Кітапта 
Қазақстан Республикасының қол 
жеткен табыстарына қатысты 50 
есеп, Польшаның 100 жылдық 
тарихындағы елеулі оқиғаларға 
байланысты 50 есеп берілген. Екі 
мемлекет жастарының арасындағы 
ғылыми байланыс осындай нақты 
шаралар арқылы көрініс табуда. 
Қазір Свече қаласындағы аталған 
оқу орнынында біздің 5 студентіміз 
академиялық ұтқырлық бойынша 
білім алуда. Үздік студенттерімізге 
Абай атындағы шәкіртақы 
тағайындалды. Ғылыми кеңестің 
шешімімен ғылым мен білімнің, 
мәдениеттің дамуына еңбек 
сіңірген қайраткерлерге берілетін 
«Абай» медалі арнайы тапсы- 
рыспен дайындалып шығарылды. 
Сөйтіп, біз 2018 жылдан бергі 
уақытта, Абайдың 175 жылдық ме-
рейтойын тойлау туралы шешім 
қабылданбай тұрып-ақ оның есімін 
ұлықтап, мұрасын насихаттауға 
кірісіп кеттік деуге толық негіз бар. 

2018 жылдың 18 мамы-
рында факультетімізде «Абай 
дәрісханасы» ашылды. Дәріс- 
хананың ашылу салтанатын-

да профессор, абайтанушы 
М.Мырзахметов, танымал журна-
лист Оңдасын Елубай құттықтау 
сөздерін жолдады. Абайдың 
даналық дәрістерінен сусындап, 
адамгершілік, ізгілік қасиеттердің 
дәнін өскелең ұрпақ бойына сіңіру 
мақсатында ашылған дәрісхананың 
жастардың рухани құндылықтарды 
игеру жолындағы құралына айна-
ларына сенімдіміз. 

Польшаның Свече қаласында- 
ғы Лингвистикалық-технология- 
лық университетте «Абай» 
атты жастардың ғылыми-білім 
беру орталығы ашылды. Орта- 
лық С.Аманжолов атындағы Шы- 
ғыс Қазақстан мемлекеттік уни- 
верситетінің бастамасымен жұмыс 
істей бастады. Оқу орнының 
студенттері мен қызметкерлерінен 
құралған делегация Польшаға ба-
рып қайтты. 

ШҚМУ ректоры Мұхтар 
Төлегеннің айтуынша, орталық 
ашудағы басты мақсат – әлемге 
отандастарымыздың мәдени жетіс- 
тіктерін насихаттау. «Рухани жаңғы- 
ру» бағдарламасына сәйкес ашыл- 
ған аталмыш орталық – Поль-
шада оқып жатқан жастарымыз 
үшін қазақстандық мәдени-білім 
орталығы болса, Польша жаста-
ры үшін қазақстанның туристік 
мекендерін, тарихы мен мәдениетін 
ғалымдарын, ақын-жазушыларын 
таныстыру орталығы. 

Қазақстандықтар басқа халық- 
тардың мәдениеті мен жетістіктерін 
жақсы біледі, әлемде болып жат- 
қан жайттар мен өзгерістерге 
қызығушылықпен қарайды. Бірақ 
өз мәдениетімізді өзгелерге таныс- 
тыру жауапкершілігі бізге, қазақ- 
стандықтарға жүктеледі. Әлемге 
еліміз, халқымыз туралы ай-
туды үйренуіміз керек. Барлық 
дамыған елдердің мәдени-сая- 
си бағыттарының бірі – өз отан- 
дастарының жетістіктерін на-
сихаттау. Бүгінде Қазақстанның 
ребрендингі, позитивті бейнесін 
қалыптастыру – өзекті мәселе, - 

 АбАй АтындАғы дәРіСХАнА АШылды
Абайдай ұлы тұлғаның есімін ұлықтау мақсатында филологтар мен 

журналист мамандарды даярлайтын №9 ғимаратта Абай атындағы 
дәрісхана ашылды. 
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дейді оқу орнының басшысы. 
Орталық ашуды министрлік, 

облыс әкімдігі, «Нұр Отанның» 
облыстық филиалы қолдады. 

Орталықты ашу үшін уни-
верситет неліктен Польшаны 
таңдады? ШҚМУ мен Поль-
ша жоғары оқу орындары ара- 
сындағы ынтымақтастық бұ- 
рыннан қалыптасқан. Вроцлав уни- 
верситетімен оқу орны 2009 
жылдан жұмыс істейді. ШҚМУ 
мен Вроцлав университеті 
ғалымдарының трибология сала- 
сындағы бірлескен жобасы бар. 
Тағы бір тұрақты серіктесі  
 – Люблин қаласындағы Католик 
университеті. Қазір академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
химия, математика және шет тілі 
мамандықтарының студенттері 
осы екі оқу орнында білім алуда. 
Биыл ШҚМУ-да жаңа польшалық 
әріптес пайда болды, ол – Свече 
қаласындағы Лингвистикалық – 
технологиялық университет. 

Бұл оқу орнымен өзге де 
жұмыстар жоспарланып отыр. 
Ғылыми-білім беру орталығы – 
ынтымақтастықтағы алғашқы қа- 
дам. Жалпы, Лингвистикалық-
технологиялық университетпен жа- 
салған келісім бойынша қос диплом-
ды білім беру, оқытушылармен, 
студенттермен алмасу, біліктілікті 

арттыру, ғылыми тағылымдама 
ұйымдастыру, бірлескен 
ғылыми жобаларды іске асыру 
қарастырылған. Орталық поляк 
және қазақ студенттері арасындағы 
диалогты жандандыруды көздейді. 
Осының бәрі қазақ-поляк досты- 
ғының бекуіне ықпал етпек. 

Төлеген Әділбекұлы орталықты 
ашу идеясы университет ішінде 
туындап, жоспарланғанын айтады. 
Жастар жылының ашылу рәсімінен 
кейін ректор белсенді студент-
термен кездескен. Олар бірқатар 
ұсыныс жасап, халықаралық жоға- 
ры оқу орындары жобаларына 
қатысуға қызығушылық таныт- 
қан екен. Осы ұсыныстар негі- 
зінде орталық мақсаты қайта 
қаралып, студенттер бастамалары 
ескерілген. 

Айта кету керек, Абай есімінің 
орталыққа берілуі кездейсоқ емес. 
Абай – қазақ мәдениетінің биік 
шынары, өлкемізде дүниеге келіп, 
қалыптасқан алып тұлға. Сондай-
ақ университетте абайтанудың бай 
дәстүрі, ғалым Айжан Картаеваның 
ғылыми мектебі бар. Білім орда-
сында абайтану конференциялары 
өткізіліп, ғылыми монография-
лар шығарылды, Абайға арналған 
дипломдық, магистрлік жұмыстар 
жазылды. Демек, ШҚМУ ғалым- 
дары мен студенттері Абай ту-

АБАЙ 175-ЖЫЛ

ралы көп мәлімет бере алады. 
Орталық міндеті – тек Абай 
шығармашылығын ғана насихат-
тау емес. ШҚМУ класссикалық 
университет бола отырып, қазақ 
мәдениетінің жетістіктерін түрлі 
салада ілгерілетіп, көптеген елдер-
де таныстыруға дайын. 

Орталықты ашу барысында 
үлкен жұмыс жүргізілді. Поль-
ша тарапы жеке ғимарат бөлді, 
оны рәсімдеу үшін қазақ, по-
ляк, ағылшын, орыс тілдеріндегі 
Қазақстан туралы кітаптарды, 
мәдени жәдігерлерді тапсырдық. 
Сондай-ақ Лингвистикалық-техно- 
логиялық университетке Дәурен 
Дощановтың Абай мүсіні мен 
Әлібек Шоқановтың «Абай» кар-
тинасы берілді. Орталықтың ашы-
лу салтанатына онлайн режимде 
поляк-қазақ бейне-байланысы ор-
натылды. Өскеменде мәдениеттер 
байланысындағы университет-
тер рөлі талданған дөңгелек үстел 
өтті, оған студенттер, ғалымдар, 
атқарушы биліктің, «Нұр Отан» 
партиясының, «Рухани жаңғыру» 
аймақтық жобалау кеңесінің өкіл- 
дері қатысты. Қазақ мәдениетін 
әлемде ілгерілету болашағы туралы 
пікірталас ұйымдастырылды. Бұл – 
екі оқу орны ынтымақтастығының 
басы ғана. Енді ШҚМУ-да «Копер-
ник» ғылыми-білім беру орталығы 
ашылады, - дейді 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
ректоры Мұхтар Төлеген. 

- Елбасымыздың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында көрсетілген бағыттар 
бойынша университетте бірқатар 
жұмыстар атқарылуда. Ең алдымен, 
Польшаның Свече қаласындағы 
Лингвистика лық-тех ника лық 
университеттің базасында «Абай» 
ғылыми білім беру орталығы 
ашылды. Бүгінге дейін ешбір уни-
верситет шет елдік оқу орынының 
базасында өз орталығын ашқан 
емес.   

 Біздің орталығымыз – Қазақстан 
оқу орындарының шетелдегі 
алғашқы ғылыми орталығы. 

баспасөз қызметі
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С.Аманжолов атындағы ШҚму 
мен Шығыс Қазақстан облысының 
тексеру комиссиясы ынтымақтастық 
және өзара іс-қимыл меморандумын 
жасасты.

Тараптар студенттердің мекемеде іс-
тәжірибеден өтуін ұйымдастыруға келісті. 
Сондай-ақ, жергілікті бюджеттерді 
бағалау бойынша сараптамалық іс-ша- 
раларды бірлесе өткізу, оқытушыларды 
бюджеттердің орындалуын саралауға 
тарту, заңдарды жетілдіруге ұсыныс- 
тарды бірлесе әзірлеу бойынша да уағ- 
даластық жасалды.

Мұнымен қоса, тараптар семи- 
нарларға, конференцияларға, талдау іс-
шараларына қатысуды, ақпарат алма-
суды, кеңес беруді және өзге де ынты- 
мақтастық шараларын жоспарлап отыр.

баспасөз қызметі

2021 жылдан бастап Қазақстанда 
жоғары оқу орындары өз үлгідегі дип- 
ломдарын бере бастайды. С.Аманжо- 
лов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті осы ше- 
шімді қолдайды.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
әлемдік білім беру кеңістігіне белсендік 
танытуда, ал жеке үлгідегі диплом-
дарды беру – бұл жалпыға танылған 
халықаралық тәжірибе, көптеген ел-
дерде мемлекеттік үлгідегі дипломдар 
жоқ және әрбір жоғары оқу орны өзінің 
эксклюзивті дипломын береді.

Жаңа үлгідегі диплом не 
береді? Халықаралық және Ұлттық 
аккредитациялық рейтинг агенттіктерін 
мойындау және бағалау, ЖОО-ның 
біздің түлектеріміздің бәсекелестік 
артықшылықтарымен, ең алдымен, білім 
сапасын және жұмысқа орналасудың 
жоғары кепілдігін қамтамасыз етеді. Осы-
лайша, жеке үлгідегі диплом-жұмысқа 
орналасу кепілі және мансабының өсу 
көзі.

Жұмыс берушілер біздің түлектердің 
жоғары дайындық деңгейін, креатив- 
тілігін, жұмысқа қабілеттілігін атап 
өтеді. Біздің көпбейінді университеттің 
түлектері мектептерде, колледждерде, 
жоғары оқу орындарында, мемлекеттік 
құрылымдарда, кәсіпорындарда, бизнесте 
сұранысқа ие, бұл ретте олар облыстық 
басқармалар мен министрліктерде жауап-
ты басшылық қызметтерді атқарады.

С.Аманжолов атындағы 
ШҚму ректоры м.ә.төлеген

С.Аманжолов атындағы ШҚму-да волонтер жылына арналған 
«біргеміз» жастар акциясы өтті.

Іс-шара Өскемен қаласы Жастар ресурстық орталығындағы еріктілер 
орталығының ашылуы аясында өтті.

– Біз сені белсенді болуға үндейміз! Сен – еліміздің болашағысың! 
Біз – еріктілерміз! Біз біргеміз! – деді қатысушыларға жүргізушілер.

Жиында Өскемен әкімі Жақсылық Омар, ШҚМУ Жастар ісі 
комитетінің     төрағасы     Марлен Әбубәкір, Назарбаев зияткерлік мекте- 
бінің оқушысы Асылжан Қасентаева, ШҚМТУ еріктілер қозға- 
лысының белсендісі Петр Суханов сөз сөйледі. Сондай-ақ, «InСoro» то- 
бы, Нұргүл Қабдоллаева, Өнер колледжінің хоры ән шырқады. Сал-
танаттан соң қатысушылар Солнечный кентіне барып, Қарттар үйі- 
нің аумағын қардан тазалады.

баспасөз қызметі

С.Аманжолов атындағы ШҚму-дың «Altai Jastary» студент-
тер телерадио кешені «Абайды білмек парыз ойлы жасқа» атты 
топтамалық бағдарламалар түсірілімін бастады.

Студеттердің ұсынысымен, өз таным - білімдерімен жоспарланған 
топтамалық бағдарламалар Ұлы ақын мұрасын зерделеумен қатар 
насихаттауға үлес қосып, Ұлт мақтанышы Абай Құнанбайұлының 
зор тұлғасы мен мұрасын жастарға таныстыру бағдарламаның басты 
мақсаты. Бағдарлама жүргізушілері С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-
дың «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 4-курс студенті Естай 
Жанабаев пен «Журналистика» мамандығының 2-курс студенті Тал-
шын Нұрланова. Бірінші бағдарлама тақырыбы «Абай. Оның дәуірі». 
Қонақ болып, сүбелі сұқбат берген қазақ, орыс филологиясы және жур-
налистика кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. С.Т. Қасенов.

Бұл бағдарламада абайтану мәселелерімен айналысатын ұлт зи-
ялылары, ғалымдар мен қаламгерлер, мемлекет қайраткерлері, 
әдебиеттанушылар қонақта болады. Сондықтан бағдарламаның оқу ор-
дасында оқитын студенттерге Абай мұрасы мен болмысын таныстыруға 
ықпал ететіндігі сөзсіз. 

Бағдарламаның түсіріліміне қолдау көрсеткен Шығыс Қазақстан 
облыстық саулет-этнографиялық және табиғи-ландшафттық музей-
корығына алығыс білдіреміз.

баспасөз қызметі

Жаңа үлгідегі диплом

меморандумға қол қойылды

ШҚму-да Абай туралы бағдарлама түсірілуде

волонтерлер акциясы өтті
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2020 год знаменателен тем, что 
во всем мире будет отмечаться 175 
– летний юбилей «Учителя нации», 
великого мыслителя казахского на-
рода, поэта Абая Кунанбаева. Ве-
личие Абая состоит в том, что его 
заветные мысли, чаяния о судьбе 
своего народа, полновесные жем-
чужины слов назиданий актуальны 
и по сей день. Особенно это касает-
ся нас, работников сферы высшего 
образования, так как мы готовим 
молодое поколение людей, от ко-
торых будет зависеть светлое бу-
дущее нашей страны. И не случаен 
тот факт, что Президентом нашей 
страны взят курс на подготовку на-

ВЕЛИЧИЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА
циональной элиты Казахстана из 
числа молодежи, кому предстоит 
продолжить замыслы Елбасы Н. 
Назарбаева и Главы государства 
Касым – Жомарта Токаева. Путе-
водителем молодежи в этом может 
послужить жизнь и творчество 
Абая Кунанбаева. 

Сам Елбасы Н.А.Назарбаев не 
переставая удивляться незауряд-
ным способностям и уму великого 
мыслителя в своей статье «Слово об 
Абае» пишет: «Необозримо широк 
был интеллектуальный кругозор 
Абая, и столь же бесконечно раз- 
нообразна оказалась палитра его 
чувств, выражавших все сферы че-
ловеческого бытия. Впечатлитель-
ность сердца и глубина трезвого 
ума, образное и чувственное вос-
приятие мира, суровый критицизм 
и тонкий Лиризм поразительно гар-
монично сливались и сочетались в 
этой сложной духовной личности». 
 В своей статье Глава государства 
Касым – Жомарт Токаев особо под-
черкивает, что надо стремиться к 
тому, чтобы познать Абая, а познать 
Абая – значит познать самого себя. 

Затрагивает в своей статье Прези-
дент и вопрос о целостном челове-
ке (Толық адам). Его мнение в этом 
вопросе созвучно с определением 
Абая о том, кого можно считать це-
лостным человеком. По их мнению, 
целостный человек должен быть 
всесторонне развитым, уверен-
ным в себе, целеустремленным, не 
ограничивать себя только опреде-
ленными знаниями. Абай свое уче- 
ние о целостном человеке разра-
ботал после тщательного изучения 
Западной и Восточной философии 
и таких гигантов мыслей как Кон-
фуций. Он призывает: «Будь чело-
веком!», до конца своей жизни со-

храни свои человеческие качества. 
Великий поэт всю свою жизнь, 
силы, поэтическую мощь, энер-
гию посвятил вопросу воспитания 
«Толық адам» - совершенного че-
ловека, который бы заботился о 
нуждах не только своего народа, 
но и всего человечества. Такой че-
ловек должен быть далек от лжи, 
сплетен, бахвальства, лени и дру-
гих отрицательных качеств.

 Глава государства считает, что 
формулу Абая о полноценном че-
ловеке надо тщательно изучить и 
ждет от ученых новых исследова-
ний в данном направлении. По его 
мнению, концепция полноценного 
человека должна стать платформой 
для бизнеса и семейных институ-
тов, государственного управления 
и системы образования. 

 Одним из важных вопросов, за-
тронутых в статье Президента на-
шей страны является вопрос об из-
учении языков. По его мнению, чем 
больше языков знает молодежь, тем 
он становится богаче духовно. Но в 
то же время, предпочтение надо от-
давать и изучению своего родного 

языка, о чем писал и великий Абай. 
 К важным приоритетам Глава го-
сударства относит и перевод про-
изведений великого Абая на десять 
языков мира. В этой связи нами за-
планирована подготовка квалифи- 
цированных кадров – переводчиков, 
для чего в образовательные прог- 
раммы специальностей «Иностран-
ный язык» и «Переводческое дело» 
будет введена дисциплина «Абай-
тану», планируется проведение 
практики данными студентами на 
базе музея – заповедника «Абай».

 Абай - поэт мирового мас-
штаба. И поэтому надо донести 
его мысли и заветы не только для 
наших сограждан, но и граждан 
других стран. В своей статье Пре-
зидент четко обозначил и вопрос 
об открытии «Центра Абая» при 
посольствах Казахстана в таких 

государствах как Франция, Велико-
британия, Россия. Отрадно отме-
тить, что ВКГУ им. С. Аманжолова 
стал первопроходцем в открытии 
Центра Абая за рубежом. Для про-
паганды творчества великого мыс-
лителя, поэта, композитора Абая 
Кунанбаева за рубежом, при не-
посредственной поддержке акима 
области Даниала Ахметова и по 
инициативе нашего университета в 
феврале 2019 года в г. Свече (Поль-
ша) на базе Лингвистико - техноло- 
гического университета был от-
крыт молодежный культурно – об- 
разовательный центр «Абай», ко-
торый был оборудован нами не-
обходимой литературой по твор-
честву поэта и материалами о 
Казахстане. В Центре находится с 
одной стороны музей, а с другой 
стороны - материалы, рассказыва-
ющие об Абае и духовно – культур-
ных достижениях казахского на- 
рода. Для оформления Центра на- 
ми были предоставлены книги 
про Казахстан на казахском, поль-
ском, английском, русском языках 
и культурные реликвии. В качестве 

Статью Главы государства касым – Жомарта токаева «Абай и ка-
захстан в ХХI веке» коллектив вкГу им. С.Аманжолова воспринял с 
огромным воодушевлением, как ориентир на воспитание молодежи на 
примере Абая кунанбаева.



8 ИМИДЖ
ВКГУ2020 ЮБИЛЕЙ

презента Центру мы преподнесли 
картину Әлібека Шоканова «Абай» 
и скульптуру Абая, выполненную 
Дәуреном Дощановым. 
 На базе данного Центра наш сту-
дент Мухаметкалиев Ерасыл, об-
учающийся по академической мо-
бильности в Польше, издал книгу 
«50+50=100». Книга посвящена 
28 – летию Независимости нашей 
республики и 100 –летию Польши. 
На сегодняшний день 5 студентов 
нашего университета получают 
знания в Польше по академической 
мобильности.

Открытие научного центра в 
Польше явилось знаменательным 
событием не только для региона, 
но и всей интеллигенции республи-
ки. Со стороны СМИ это событие 
получило широкое освещение как 
незаурядное явление не только для 
нашей страны, но и польских кол-
лег. Его открытие было одобрено 
Министерством науки и образова-
ния, а также областным филиалом 
партии «Нур Отан».

С Польшей наш университет тес- 
но сотрудничает еще с 2009 года. 
С учеными университета Вроцлав 
есть совместные научные проекты 
по трибологии. Нашим партнером 
является и университет Католик в го- 
роде Люблин, где учатся по акаде-
мической мобильности наши сту-
денты.

В мае 2020 года на базе куль-
турно – образовательного центра 
«Абай» в Польше нашим универ-
ситетом запланировано проведение 
международной научно – практи-
ческой конференции, круглых сто-
лов, мастер – классов по наследию 
Главного акына казахского народа 
Абая Кунанбаева. Открытие Цен-
тра, проведение Международного 
форума - плод большой и кропот-
ливой работы ученых нашего уни-
верситета.

 Коллектив ВКГУ им. 
С.Аманжолова начал подготов-
ку к юбилею Главного акына на-
рода заранее. Еще в 2018 – 2019 
учебном году был разработан ком-

АБАЙ 175-ЛЕТ

плекс мероприятий по подготовке 
к юбилею, часть из которых уже 
выполнена. К одним из значимых 
мероприятий 2018 года можно от-
нести открытие кабинета Абая в 
одном из корпусов университета. 
На церемонии открытия кабинета 
приняли участие известный абае-
вед, доктор филологических наук 
Мекемтас Мырзахметов, ведущие 
ученые, поэты, журналисты регио-
на. Кабинет оснащен современной 
техникой, необходимой литерату-
рой. В нем студенты занимаются 
научно – исследовательской рабо-
той, изучают наследие Абая.

 Стало доброй традицией при-
глашение известных ученых- абае-
ведов для чтения лекций нашим сту- 
дентам. У нас побывали такие 
ученые, как покойный З.Ах- 
метов, Қ.Мұхаметханұлы, М.Мыр-
захметұлы. Они же подготовили 
для нашего университета моло-
дых ученых – абаеведов, которые 
пропагандируют богатое наследие 
Абая за рубежом и у нас. Так, кан-
дидат филологических наук Рау- 
шангуль Мұқышева работает в 
университете Сегед (Венгрия), 
Ораз Сапашев в Стамбульском уни- 
верситете. А доктор филологиче-
ских наук, профессор Айжан Карта-
ева сформировала в регионе науч- 
ную школу по Абаю. Многие на-
учные труды по изучению Абая в 
школе известный педагог- новатор 
Қанипа Бітібаева написала в стенах 
нашего университета, будучи про-

фессором кафедры казахского язы-
ка и литературы. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что изуче-
ние творчества Абая в нашем уни-
верситете имеет давние традиции.

«Книга слов» Абая – общая для 
всего человечества азбука гуманиз- 
ма, школа духовного совершенство- 
вания. Гаклии – река мудрости ве-
ликого «Учителя нации», горячо 
любившего свой народ, беспощад-
но критиковавшего его недостатки, 
пробуждавшего национальную гор-
дость, воодушевлявшего его и вед-
шего к духовному процветанию. 

Думаю, нашей молодежи есть 
чему поучиться у Великого акы-
на Великой степи. «Книга слов» 
должна стать настольной книгой 
для них. В пятнадцатом Слове, раз-
мышляя о том, чем умный человек 
отличается от глупого, мудрец пи-
шет: «…Желаешь быть среди ум-
ных людей, спрашивай себя раз в 
день, раз в неделю или хотя бы раз 
в месяц: как ты живешь? Сделал ли 
ты что – нибудь полезное для сво-
его образования, для земной или 
потусторонней жизни, не придется 
ли тебе потом испить горечь сожа-
ления? Или же ты и сам не заметил, 
не помнишь, как и чем жил?». 

На наш взгляд, не всегда глубо-
кие мысли поэта, философа Абая 
проникают в души юных сердец, 
школьников младшего и среднего 
звена. И поэтому при поддержке 
акима ВКО Даниала Кенжетаевича 
Ахметова нашими учеными – фи-
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лологами разработана и выпущена 
книга: «Слова мудреца – источник 
ума», где заветные мысли хакима 
Абая изложены в доступном для 
учащихся языке, разъяснены суть 
и значение всех 45 Слов назида-
ний на казахском и русском языках. 
Особую значимость для подраста-
ющего поколения приобретают за-
веты Абая о важности знаний и на-
уки в жизни человека. В тридцать 
втором Слове великий мудрец дает 
наставления тем, кто встал на путь 
овладения знаниями и науками. 
Он пишет: «…обучаться знаниям 
и наукам надо с удовольствием и 
будучи убежденными, что они при-
годятся вам в последующем». 

 В десятом Слове хаким Абай 
призывает народ стать образован-
ными, добывать знания и убеждает 
их, что: «Без просвещения ни на-
маз, ни посты, ни паломничество 
не достигнут цели». Эти наставле-
ния Абая актуальны по сей день.

Импонируют нам мысли Пре-
зидента страны Касым – Жомарта 
Токаева о важности знаний языков, 
о чем писал еще великий Абай: «… 
изучив язык и культуру других на-
родов, человек становится равным 
среди них, не унижается никчем-
ными просьбами». Вопросы поли-
язычного образования не сходили с 
повестки дня нашего университета. 
На многих специальностях отдель-
ные предметы читаются на англий-
ском языке.

Всем известно, что 2020 год объ-
явлен Годом волонтерского движе-
ния. ВКГУ им. С.Аманжолова уже 
начал работу по подготовке волон-
терского корпуса из числа лучших 
полиязычных студентов для про-
ведения экскурсий гостям во вре-
мя празднования 175–летия Абая в 
мемориальном комплексе Жидебай 
о жизни и творчестве поэта. Счита-
ем, что мероприятия по пропаган-
де творческого наследия Абая надо 
продолжать и после проведения 
юбилейных мероприятий, так как 
значимость его идей и мыслей, их 
величие для всех слоев населения, 

тем более для молодежи актуаль-
на на века. Поэтому нам предстоит 
большая и кропотливая работа по 
увековечению памяти «Учителя на-
ции» Абая Кунанбаева. По мнению 
Президента страны, масштабные 
мероприятия, планируемые на го-
сударственном и международном 
уровнях к 175 – летию Абая, нужны 
нам не ради самих торжеств, а для 
того, чтобы богатое наследие Абая 
и дальше служило нашему духов-
ному развитию.

 Статья Президента страны Ка-
сым – Жомарта Токаева «Абай и 
Казахстан в ХХI веке» четко опре-
делила наши ориентиры по пропа- 
ганде наследия Абая Кунанбае-
ва. В этой связи учеными нашего 
университета разработан электив-
ный курс «Абайтану» для студен-
тов педагогических специальнос- 
тей, а в содержание дисциплины фи- 
лософия введены философские 
мысли Абая. С 2018 года самым 
одаренным, творческим студентам 
назначена стипендия имени Абая, 
выпущена золотая медаль «Абай», 
которой будут удостоены ученые, 
внесшие значительный вклад в раз-
витие науки и образования. Стало 
традицией проведение конферен-
ций в Жидебае, на родине Абая.

В прошлом году, поддерживая 

инициативу Президента страны 
Қ.К.Тоқаева и Министра науки и 
образования А.Қ.Аймағамбетова 
наш вуз принял активное участие 
в челлендже по пропаганде творче-
ства Абая. В этом году планируем 
проведение челленджа лекций по 
творчеству великого поэта, гото-
вятся специальные контенты. За-
планирована работа Воскресной 
школы по пропаганде духовного 
наследия мыслителя, для учителей 
школ разрабатываются лекции по 
методике преподавания творчества 
Абая.

 И в заключение, хочется всем 
напомнить мудрые слова Елбасы 
Н.А.Назарбаева: «Хорошо прово-
дить Год Абая. Благо – заучивать 
стихи Абая. Но еще прекрасней 
– если глубокие мысли и смелые 
откровения Абая не просто повто-
ряются всуе в праздной беседе, а 
ложатся крепкими кирпичиками 
в основание наших повседневных 
дел. К этому следует неизменно 
стремиться. Только это и является 
единственным доказательством на-
шей верности мудрым заветам и на-
ставлениям Абая, нашего проник-
новенного понимания и осознания 
сыновнего долга перед памятью 
учителя добра и справедливости».

 Ректор вкГу им.
 С.Аманжолова м.төлеген 

АБАЙ 175-ЛЕТ



ИМИДЖ
ВКГУ2020 ЗАКОН «О СТАТУСЕ ПЕДАГОГА»10

У казахского народа они имеют 
свои глубокие корни и зародились 
еще в древние времена. У истоков 
образования стояли выдающиеся 
мыслители Абу Насыр аль-Фараби, 
Махмуд Кашкари, Жусуп Баласа-
гуни, Кадыргали Жалайри, Ахмет 
Ясауи, Мухаммед Хайдар Дулати 
и др. Передовыми для своего вре-
мени стали и идеи великих просве-
тителей Чокана Валиханова, Ыбрая 
Алтынсарина, Абая, которого Мух-
тар Ауэзов сравнивал со свечой, 
зажженной в кромешной тьме. «...
Лишь знаньем жив человек, Лишь 
знаньем движется век! Лишь зна-
нье - светоч сердец!» - утверждал 
Абай. Из богатого наследия этого 
философа, общественного деятеля 
и поэта для нас наиболее ценными 
являются его прогрессивные идеи, 
устремленные в будущее и ис-
полненные решимости неустанно 
призывать народ к свету, знаниям. 
Эти идеи вылились в своеобразную 
программу духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения. 

Прошли столетия. Казахстан 
добился Независимости, расцвел. 
«Сегодня Республика по между-
народным стандартам входит в 

учитель – ключевая фигура XXI века
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группу стран с развитой системой 
образования», - отметил Лидер На-
ции Нурсултан Абишевич Назар-
баев. Вместе с тем, по-прежнему 
актуальными остаются идеи ка-
захских просветителей 19 века. 
«…Мы должны понимать слова 
великого Абая о том, что нуж-
но думать не о выгоде, а о чести, 
нужно стремиться к знаниям. Это 
и сейчас очень актуально, даже 
имеет еще большее значение, чем 
прежде. Мы видим, что цель науки 
ХХІ века в том, чтобы стремиться 
к достижению высот, к движению 
вперед», – написал Глава государ-
ства К.-Ж.К.Токаев в статье «Абай 
и Казахстан в ХХІ веке». Особый 
акцент Президент страны сделал 
на то, что для достижения указан-
ной цели нужно, прежде всего, 
развивать систему образования в 
соответствии с современными тре-
бованиями и, в первую очередь, по-
высить статус педагога.

Неоспорима мысль: роль пе-
дагога в прогрессивном развитии 
общества значительна потому, что 
он развивает молодое поколение, 
формирует его нравственные каче-
ства, повышает уровень культуры 

и профессиональной подготовки, 
готовит подрастающее поколение 
к решению глобальных или локаль-
ных проблем современности. Педа-
гог формирует будущее общества, 
будущее его науки и культуры, 
он должен воплощать в себе луч-
шие человеческие качества, быть 
высокообразованным человеком, 
интеллигентом. Именно поэтому 
вопросы повышения авторитета 
педагогической профессии, ста-
туса педагога приобретают сегод-
ня государственную значимость. 
Подтверждением тому служат 
результаты крупнейшего социо-
логического международного ис-
следования «Teaching and Learning 
International Survey, TALIS», по 
итогам которого составлен гло-
бальный индекс статуса учителей. 
Исследование показало, что самый 
высокий статус учителя - в Китае, 
Греции, Турции, Южной Корее, 
Новой Зеландии, Египте, Сингапу-
ре. Известно, что у жителей Китая 
и Японии почитание наставника, 
учителя связано с традиционным 
культом уважительного отношения 
к старшим. «Отступи на три шага, 
но на тень учителя не наступай», - 
гласит древняя японская мудрость. 

В Республике Казахстан в по-
следние годы значительно повы-
силось внимание государства к 
вопросам развития образования 
и повышения статуса педагога. В 
соответствии с мировым опытом 
осуществляется реформирование, 
активно изучается и внедряется 
передовой опыт учителей – нова-
торов, которые своим профессио-
нализмом, знаниями, нравственны-
ми качествами, желанием передать 
свой опыт молодому поколению 
заслужили уважение и признание 
общества и государства. 

Сегодня уже вошли в историю 
имена известных педагогов стра-
ны: К.Н.Нургалиева - Народного 
учителя СССР, заслуженного учи-
теля Казахской ССР, кавалера ор-

во все времена вопросы просвещения, воспитания, социализации 
подрастающего поколения, передачи культурного и социального 
опыта, а также общечеловеческих духовных и нравственных ценно-
стей являлись весьма актуальными. 
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денов Ленина и Трудового Красно-
го Знамени, отличника Народного 
просвещения СССР, лауреата пре-
мии Ленинского Комсомола Казах-
стан»; Р.Б.Нуртазиной, разработав-
шей и внедрившей новые методики 
обучения казахских детей русско-
му языку, автора 300 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 130 книг, 25 учебников и 
учебных пособий для дошкольни-
ков, начальной и средней школы, 
вышедших на казахском и русском 
языках, свыше 150 статей, издан-
ных в Алматы, Москве, Санкт-
Петербурге, Бишкеке, Берлине, 
Будапеште, Праге; Р.Г.Лемберг 
– одной из основательниц Герце-
новской научно-педагогической 
школы, писательницы, публицист-
ки, педагога, научного работника, 
переводчицы, автора многочис-
ленных трудов на педагогические 
темы, первой женщины - профес-
сора, преподающей в Казахстане. 

С особой гордостью мы назы-
ваем имя Канипы Омаргалиевны 
Битибаевой – уроженки Восточно-
Казахстанской области, человека, 
представляющего целый этап в 
истории духовной культуры на-
рода, казахстанской педагогики. 
Канипа Омаргалиевна - лауреат 
государственной премии СССР, 
обладатель ордена «Құрмет», за-
служенный учитель Республики 
Казахстан, Почетный работник об-
разования Республики Казахстан, 
заслуженный деятель Республики 
Казахстан, обладатель всесоюз-
ной медали имени Крупской, ме-
дали к 20-летию Независимости 
Республики Казахстан, отличник 
просвещения СССР, Казахской 
ССР, обладатель нагрудного знака 
имени Алтынсарина, обладатель 
звания «Лучший учитель Респу-
блики», почетный академик Ака-
демии наук Республики Казахстан, 
почетный профессор Республикан-
ского института повышения квали-
фикации работников образования, 
Восточно-Казахстанского госу-
дарственного университета имени 

С.Аманжолова, Казахстанско-Аме-
риканского Свободного универси-
тета, Почетный гражданин штата 
Аризона США, Монголии, Вос-
точного Казахстана, Тарбагатай-
ского района, член Казахстанской 
Национальной Федерации Клубов 
ЮНЕСКО. Канипа Омаргалиев-
на создала свою именную школу, 
разработала множество авторских 
программ, учебников и учебно-
методических пособий, воспитала 
десятки достойных преемников пе-
дагогического мастерства. 

Педагоги-новаторы внесли 
огромный вклад в развитие педа-
гогической науки Казахстана. Они 
сыграли большую роль в переос-
мыслении многих прежних тради-
ций в дидактике, в развитии новых 
направлений в обучении учащихся, 
их взгляды нашли продолжение 
в функционировании авторских 
школ. Последователи, ученики из-
вестных казахстанских педагогов-
новаторов работают сегодня на 
самых ответственных государ-
ственных постах, являются извест-
ными учеными, педагогами, деяте-
лями культуры и искусства. Они 
стремятся воплотить идеи своих 
учителей, личным примером дока-
зать высокое предназначение педа-
гога, его особую роль в обществе. 

Сегодня эта же задача получила 
более масштабное воплощение уже 
на уровне государства. Достиже-
ние глобальной конкурентоспособ-
ности казахстанского образования, 
повышение его авторитета в миро-
вом образовательном пространстве 
– вот стратегические цели, опреде-
ленные в Республике Казахстан на 
ближайшие несколько лет. Не слу-
чайно Правительством страны при-
нят ряд весьма важных норматив-
но-правовых актов, обозначивших 
основные приоритеты в области 
национального образования. Так, 
в 2018 году подписан Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 15 
февраля 2018 года №636 «Об ут-
верждении Стратегического плана 
развития Республики Казахстан до 

2025 года и признании утративши-
ми силу некоторых указов Прези-
дента Республики Казахстан», где 
обозначены основные проблемы в 
области образования и намечены 
перспективы его развития. Принят 
Закон Республики Казахстан от 4 
июля 2018 года № 171-VІ ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам расширения академической и 
управленческой самостоятельно-
сти высших учебных заведений», 
направленный на совершенствова-
ние системы высшего и послеву-
зовского образования и повышение 
ответственности университетов за 
результаты своей деятельности, ка-
чество подготовки специалистов, 
формирование современного ми-
ровоззрения подрастающего поко-
ления.

2019 год ознаменован приняти-
ем еще двух весьма важных стра-
тегических документов: «Госу-
дарственной программы развития 
образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы» и За-
кона Республики Казахстан «О ста-
тусе педагога», направленных на 
совершенствование нормативных 
основ модернизации национальной 
системы образования, определе-
ние путей достижения глобальной 
конкурентоспособности казахстан-
ского образования, повышения его 
авторитета в мировом образова-
тельном пространстве и приближе-
ния к мировым стандартам.

Ежегодно в стране выпускается 
более 35 тыс. специалистов в об-
ласти образования. При этом по-
требность в педагогических кадрах 
является значительной и составля-
ет более 1,2 тыс. человек. Остается 
пока актуальным и вопрос домини-
рования конъюнктурных мотивов 
при выборе педагогической про-
фессии: около 40% поступающих 
в педагогические вузы не жела-
ют в будущем работать учителем. 
Учитывая имеющиеся проблемы, а 
также большую востребованность 

МНЕНИЕ
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педагогической профессии, госу-
дарством проводится масштабная 
работа не только по реформирова-
нию педагогического образования, 
внедрению обновленного содер-
жания образования, но и по при-
знанию особого статуса педагога 
в обществе, создаются условия для 
осуществления его качественной 
профессиональной деятельности. 

Так, в Законе Республики Ка-
захстан «О статусе педагога» четко 
закреплены права и обязанности 
педагогов в профессиональной де-
ятельности, установлены социаль-
ные гарантии, определены нормы, 
касающиеся материального обе-
спечения учителей, мер поощре-
ния. Решены вопросы улучшения 
материально-технических условий 
работы, оказания масштабной ме-
тодической помощи через курсо-
вую подготовку. Весьма важно, что 
в Законе нормативно закреплены 
понятия «педагог», «статус педаго-
га», определены категории «честь и 
достоинство педагога», «професси-
ональная этика», «толерантность», 
«гуманность», «преемственность 
педагогической деятельности». 

Принимаемые государством 
меры способствуют повышению 
статуса педагогической профессии, 
оказанию социальной поддержки 
педагогам, изменению мотивации 
абитуриентов при выборе педаго-
гической профессии: от позиции 
«по остаточному принципу» - к по-
зиции «востребованная статусная 
специальность». 

В условиях обновления содер-
жания образования к профессио-
нальной компетентности педагога 
предъявляются качественно новые 
требования. Учитель становится 
ключевой фигурой осуществления 
изменений. От уровня понимания 
им основных идей происходящих 
инновационных процессов, от его 
готовности осуществлять эти из-
менения зависит эффективность 
обновления содержания казахстан-
ской школы. Основными умения-
ми современного педагога должны 

стать: готовность к восприятию 
методологии обновленного содер-
жания среднего образования; из-
менение целей и способов педаго-
гической деятельности; владение 
интерактивными технологиями об-
учения; владение методами крите-
риального оценивания ожидаемых 
результатов обучения. В новых 
условиях педагог также должен 
уметь: формулировать учебные 
цели для достижения результа-
тов; строить учебный процесс по 
организации усвоения учебного 
материала; готовить учебные мате-
риалы в соответствии с учебными 
целями; использовать потенциал 
информационной среды для учеб-
ного процесса; создавать условия 
для опережающего развития уча-
щихся в личностно-деятельност-
ной направленности; оценивать 
текущие результаты, направлен-
ные на достижение поставленных 
целей и пр.

В соответствии с этим требу-
ются изменения в содержании ме-
тодической подготовки учителей, 
а также в переподготовке и повы-
шении квалификации педагогов с 
учетом нового содержания образо-
вания, новых подходов к обучению 
и методике преподавания.

Вопрос качественной подготов-
ки учителей является приоритет-
ным для системы профессионально-
го образования, в связи с чем перед 
университетами встает комплекс 
проблем касательно поиска инно-
вационных и эффективных техно-
логий профессионального обуче-
ния и создания соответствующих 
организационно-педагогических 
условий реализации практико-ори-
ентированного учебного процесса, 
а также вооружение выпускников 
вуза современными передовыми 
знаниями и технологиями профес-
сиональной деятельности учителя 
в общеобразовательной школе на 
фоне ее широкомасштабного ре-
формирования.

В основе подготовки педаго-
гических кадров в вузе - измене-

ние содержания образования и, 
в целом, образовательных про-
грамм. Сегодня университетами 
разрабатываются актуальные об-
разовательные программы, в том 
числе, инновационные, интегриро-
ванные. Их реализация – это вклад 
в решение важной государствен-
ной проблемы подготовки педа-
гогических кадров, особенно для 
малокомплектных школ. Кроме 
того, с целью повышения практи-
ко-ориентированности образова-
тельных программ вузами страны 
на педагогических специальностях 
реализуются элементы дуального 
обучения, функционируют фили-
алы кафедр, организуется непре-
рывная педагогическая практика. 
Учитывая современные тенденции 
и требования времени, внедряются 
программы двудипломного образо-
вания с зарубежными вузами-пар-
тнерами. 

Новым идеям в образователь-
ной политике, практической реали-
зации передовых образовательных 
технологий принадлежит ключевая 
роль в модернизации высшего про-
фессионального образования, где 
конкурентоспособный выпускник, 
обладающий компетенциями 21 
века, рассматривается как главный 
показатель качества профессио-
нальной подготовки будущих пе-
дагогов.

Народная мудрость гласит: 
«Учитель творит нацию и обще-
ство». В этом древнем и мудром 
изречении, сохранившем спра-
ведливость и в наши дни, состоит 
социальный и гуманистический 
смысл педагогического труда. 
Судьба всего мирового сообщества 
и каждого отдельного государства 
зависит от того, каким будет клю-
чевая фигура XXI века – Учитель. 

От его профессионализма, лич-
ностных качеств зависит конкурен-
тоспособность нашего государства 
и сохранение национального куль-
турного кода.

м.толеген, ректор вкГу им. 
С.Аманжолова

МНЕНИЕ
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С.Аманжолов атындағы 
ШҚму ректоры мұхтар әділ- 
бекұлы төлеген Жоо ардагер- 
лерімен, тыл еңбеккерлерімен 
кездесті. 

Іс-шара алдында жиналғандар 
соғыс ардагері Юмаш Уәлиевтің 
ескерткіш тақтасына гүл шоқтарын 
қойды.

– Биыл еліміз Ұлы Жеңістің 
75 жылдыған атап өтеді. Осыған 
орай біз бірқатар мерейтойлық іс-
шараларды қолға алып отырмыз. 
Бүгінгі кездесу – соның басы. Оқу 
орнымыздың тұңғыш ректоры, тех-
ника ғылымдарының кандидаты, 
химия профессоры, ШҚМУ-дың 
Құрметті ректоры және Құрметті 
профессоры Юмаш Кәрімұлы ин-
ститутты 25 жыл басқарды. Ол май- 
дандағы, еңбектегі ерліктері 
үшін «Құрмет белгісі», «Қазан 
төңкерісі» ордендерімен, көпте- 
ген соғыс медальдарымен мара- 
патталған. Ұлағатты ұстаз есі- 

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 75-ЖЫЛ

ШҚму Ұлы Жеңіске арналған 
еске алу эстафетасын бастады

мі жүрегімізде мәңгі сақталады, – 
деді ректор.

Жиында ШҚО Ардагерлер ке- 
ңесінің төрағасы Айтқазы Шеру-
баев, Өскемен қалалық Ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Сағынбек 
Ақанов сөз сөйледі.

Мұнан соң ШҚМУ-да еңбек ет-
кен 29 соғыс ардагері туралы бейне-
ролик көрсетілді. Олар – Ю.Уәлиев, 
Ф.Гришко, Я.Цыкунов, В.Попов, 
Б.Плотников, Ф.Голованов, А. Ось-
маков, А.Пашилов, Т.Культенко, 
С.Герасимов, Л.Пакина және басқа- 
лар. 

ШҚМУ Археология және Ал-
тай мәдени мұрасы музейінің 
меңгерушісі Ж.Қалимолдина арда-
герлер туралы мәліметтерді одан 
әрі толықтырды.

– Университетіміз еңбек және 
тыл ардагерлеріне жіті көңіл бөліп, 
әлеуметтік, волонтерлық көмек 
көрсетіп келеді. ШҚМУ-да былтыр 
Қабанбай батыр атындағы әскери 

кафедра ашылды, жас ұрпақ ата-
бабаларымыздың ісін лайықты 
жалғастыруы тиіс, – деп атап өтті 
Мұхтар Әділбекұлы.

Ректор ауған соғысының арда- 
герлері мен тыл еңбеккерлеріне 
Алғыс хаттар мен сертификаттар та- 
быс етті.

Кездесу ардагерлердің естелік- 
терімен жалғасты. Теңгебике Бай-
делдинова мен Ленста Әубәкірова 
соғыс кезіндегі балалық шақтарын 
әңгімеледі, Иван Полторанин 
ШҚМУ-дың бас ғимараты 30-шы 
Гвардиялық дивизия көшесінде 
орналасқан, аталған дивизия шы- 
ғысқазақстандық жауынгерлерден 
құрылғанын еске салды. Олар 20 
қаланы жаудан азат еткен болатын.

Кеш соңында музыка оқыту- 
шысы Ю.Д.Ананьевтің сүйемел- 
деуімен университет ардагерлері- 
нің ән тобы өнер көрсетті, ардагер-
лер мен әскери кафедра студенттері 
естелік суретке түсті.
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болат Айтолқын есімді студентке ШҚо әкімдігінің оқу гранты-
на сертификаты мен С.Аманжолов атындағы ШҚму-дың Абай 
атындағы стипендиясы тағайындалды.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген салтанатты 
түрде сертификаттарды табыс етті.

Студент тарих, филология және халықаралық қатынастар 
факультетінің қазақ, орыс филологиясы және журналистика кафедра- 
сында білім алуда.

АйтолҚынғА СеРтификАт тАбыСтАлды ***
Қайғырып қамын жеген қазағының, 
Ұғынтқан өмірлік жан азығын, 
Қайран менің Абайым дара туған, 
Қара сөздің нық қаққан сыр 
қазығын
Ұрпақ үшін налыған Абай кәттәм, 
Нұрланса деп санасы бейғам 
жатқан, 
Бір-бірін жау көрсе екі қазақ, 
Бал орнына зәр у-дың дәмін татқан. 
Нені аңсады өмірде Абай атам, 
Бір сөзбен барлығын қалай айтам? 
Жұдырықтай жүрегім бұлқынады, 
Айтқысы кеп Абайша біраз байлам.
Нені үндеді біздерге Абай атам, 
Білім үшін жанталас, ойлан балам, 
Білім ғана жеткізер көкжиекке, 
Барлық сырын ашады сонда ғалам, 
Ғылым болса басыңда ашық 
жолың, 
Надандықтың сыпырар құрған то-
рын, 
Алла саған бұйыртар несібесін, 
Төр басынан ұсынып құрмет ор-
нын, 
Мейірім мен адалдық болсын жол-
дас, 
Талаптыны байқасаң соған қолдас.
Қолдасаң қазақ бір біріңді береке-
мен, 
Жағалаған жағадан жауда алмас.

***
Мен көп ойландым, 
Абай сонда кім, біз үшін? 
Сөздерін айтқан ойға алдым, 
Тілінің түйреп мір күшін. 
Ойы толған ақыл ма? 
Көкірегі толған нақыл ма? 
Дәл кеп тиген қазірге, 
Ие болды сөзі мақұлға. 
Ойландым мен үндемей, 
Бір сөзін де жөндемей, 
Айтыпты ақыл сәуегей, 
Заманды мына білгендей. 
Сол надандық соқырлық, 
Ішіміз бос олқылық, 
Баяғыша жағымпаз, 
Жылпоздық пен жемқорлық. 

Айтолқын болатқызы

ШҚму студенті ашихара каратэ бойынша еуропа чемпионатында 
ііі орын алды.

20-24 ақпанда Кемер қаласында (Түркия) ашихара каратэ бойынша Еу-
ропа чемпионаты өтті.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Психология, педагогика және мәдениет 
факультеті «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2-курс студенті 
Дилан Қапанов 3 орын алды.

Құттықтаймыз!
Спорт клубы

ШҚму студенті еуропа чемпионатынан 
жүлдемен оралды
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 Константин Прокопов, канди-
дат биологических наук, профес-
сор, член-корреспондент, РАМ, 
профессор РАЕ, доцент ВАК.

в январе мы проводили зоо-
логические исследования в го-
сударственном национальном 
природном парке «тарбагатай».

 Ежедневно мы выезжали 
из с.Урджар на учётные марш-
руты в радиусе до 100 км, для 
изучения фаунистического со-
става, биотопического распре-
деления и численности зверей 
и зимующих птиц, а также для 
фотографирования ландшаф-
тов и зимних пейзажей.

Однажды, когда мы 
проезжали с.Маканчи, 
инспектор нацпарка 
нас огорошил: «А хо-
тите сфотографиро-
вать живых страусов?»

И вот мы на усадь-
бе семейного племен-
ного крестьянского хо- 
зяйства «Бакей».
 Ясный солнечный день. 
Вовсю чирикают во-
робьи, каркают чёрные 
и серые вороны, стре-
кочут сороки, кукаре-
кают и кудахчут куры, мычат 
коровы и быки, лают собаки. 

В хозяйстве, в котором рабо-

тает дружная семья 
Берика Жирентай: 
жена, сыновья и дочь, 
содержат племенную 
мясную аулеколь-
скую породу круп-
ного рогатого скота. 

Но особой забо-
той хозяев окружены 
заокеанские гости – 
африканские страу-
сы. Их содержат для 

того, чтобы доказать возмож-
ность существования вида в ус-
ловиях казахстанского климата.

Берик Жирентай

По просторному засне-
женному вольеру броди- 
ли гигантские нелетаю-
щие птицы, достигающие 
высоты 3 м. Это как раз 
тот случай, когда лучше 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать и прочитать. 

По поведению птиц, 
нам не показалось, что они 
грустят по своей истори-
ческой родине – Африке.

Как сохранились на на-
шей планете эти гигант-

ские нелетающие птицы? Ведь 
их предшественники, дронты, 
обитавшие в лесах на Маска-
ренских островах Индийского 
океана, были истреблены в 17- 
18 вв., главным образом сви-
ньями, завезёнными на острова 
людьми. А моа – нелетающие 
птицы с Новой Зеландии вы-
мерли из-за неумеренной охоты 
на них людей племени маори.

Пусть же африканских стра-
усов не постигнет участь этих 
гигантских нелетающих птиц. И 
свою скромную лепту в это бла-
городное дело вносит семейное 
племенное хозяйство «Бакей».

 АфРикАнСкие СтРАуСы в Селе мАкАнчи
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Тағы бір маңызды даталар – 
ұлы ғалым Әл-Фарабидің (870-950) 
1150 жылдығы, Қазақ хандығының 
555 жылдығы, ғалым-саяхатшы 
Шоқанның (1835-1865) 185 жыл- 
дығы, Алтайдағы кен орындарын 
ашушы Филипп Риддердің (1760-
1838) 260 жылдығы, Өскеменнің 
300 жылдығы, өлкемізді зерттеуші 
саяхатшы Григорий Потаниннің 
(1835-1920) 185 жылдығы.

Биыл С.Аманжолов әзірлеген 
қазақ кирилл әліпбиіне 80 жыл то-
лады.

Осы жылы Екінші дүниежүзілік 
соғыстың аяқталғанына 75 жыл бо- 
лады. 

Жерлестеріміз, Кеңес ода- 
ғының бес батырының мерейтойы 

БИыЛ түрЛі дЕңгЕйдЕгі БірНЕшЕ мЕрЕйтой АтАЛып өтпЕК

бастысы – Абайдың 175 жылдығы. Сондай-ақ, ұлы ақын- 
ның «когда станет длинною тень…» және «Жазғытұрым» өлеңдеріне 
130 жыл толады. 25 жыл бұрын Семейдегі Абай кешенінің жаңа бөлігі 
және Жидебайдағы Абай-Шәкәрім кесенесі ашылған болатын.

аталады, 110 жыл – Федор Туров, 
110 жыл – Павел Кольцов, 105 
жыл – Владимир Мыза, 100 жыл – 
Төлеген Тоқтаров, 95 жыл – Иван 
Ландышев.

6 шілдеде Елбасы 80 жасқа то-
лады.

1 қаңтарда «Казахстанская прав- 
да» газетінің 100 жылдығы, 
1 наурызда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдығы, 30 
тамызда Ата заңның 25 жылдығы 
аталады.

 Өзге мерейтойлар қатарын- 
да, алаш ақыны Міржақып Дула- 
товтың 135 жылдығы, жерлес жа-
зушы Сапарғали Бегалиннің 125 
жылдығы, зайсандық ақын Павел 

Васильевтің 110 жылдығы, ұстаз 
Қанипа Бітібаеваның 75 жылдығы, 
олимпиада чемпионы Борис Алек- 
сандровтың, ұстаз Құмаш Нұр- 
ғалиевтің 95 жылдығы.

Өскемендегі этноауылға 10 жыл, 
хайуанаттар бағына 20 жыл, диаг- 
ностикалық орталыққа 25 жыл, Ер- 
тіс көпіріне 50 жыл, өнер кол- 
леджіне 65 жыл, әуежайға 85 жыл, 
Жамбыл мектебіне 100 жыл болады. 

Сонымен қатар, ШҚМУ ғалымдары 
Люция Абдуллина, Фарзана Ах-
метжанова, Шынар Құрман- 
баева, Амантай Жылқыбаева, Кон- 
стантин Прокопов, Марат Маг- 
зумов, Айжан Қартаева мерейтой- 
ларын атап өтпек.

баспасөз қызметі
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Одна из главных юбилейных дат 
- 175 лет со дня рождения великого 
мыслителя, философа, поэта Абая 
Кунанбаева (1845-1904). Кроме то- 
го, в этом году исполняется 130 
лет стихотворениям Абая «Ког- 
да станет длинною тень…» и «Вес-
на» (1890). А 25 лет назад был тор-
жественно открыт новый комплекс 
государственного культурно-истори-
ческого и территориального мемо- 
риального комплекса Абая в Семее 
и 25 лет назад в урочище Жидебай 
Абайского района открыт мемори-
ал «Мавзолеи Абая и Шакарима».

Еще важные исторические даты 
- 1150 лет со дня рождения и 1060 лет 
со дня смерти Абу Наср Мухаммед 
ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби, 
выдающегося мыслителя-ученого, 
энциклопедиста и великого гума-
ниста (870-950), 555 лет с момента 
образования Казахского ханства, 
185 лет со дня рождения учено-
го, историка, этнографа, фолькло 
риста, путешественника, просвети-
теля и профессионального военно-
го Чокана Валиханова (1835-1865); 
260 лет со дня рождения Филиппа 
Риддера, минералога, первооткры-
вателя месторождений на Рудном 
Алтае (1760-1838), 300-летие Усть-
Каменогорска (1720), 185 лет со дня 
рождения исследователя края, пу- 
тешественника Григория Николае-
вича Потанина (1835-1920).

В этом году исполняется 80 лет 
с момента создания казахского ал- 

фавита на основе кириллицы, раз- 
работанного ученым С.Аманжоло- 
вым (1940).

В 2020 году мы отмечаем 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 75-летие окончания 
Второй мировой войны. Симво-
лично, что в этом году несколько 
юбилеев земляков, пяти Героев 
Советского Союза: 110 лет со дня 
рождения Федора Дементьевича 
Турова, 110-летие Павла Федоро-
вича Кольцова, 105-летие Влади-
мира Ивановича Мызы, 100-летие 
Толегена Тохтарова, 95-летие Ива-
на Михайловича Ландышева.

6 июля 2020 года исполняется 
80 лет со дня рождения Первого 
президента РК, Лидера Нации Ел-
басы, государственного и полити-
ческого деятеля Н.А.Назарбаева.

В первый день нового года свое 
100-летие отметила республикан-
ская газета «Казахстанская прав-
да», 1 марта - 25 лет Ассамблее на-
рода Казахстана, 30 августа - 25 лет 
со дня принятия Конституции РК.

Среди других юбилеев - 135 лет 
со дня рождения Миржакыпа Ду-
латова, казахского поэта, писателя, 
одного из лидеров «Алаш-Орды», 
125 лет со дня рождения уроженца 
Абайского района, писателя, ос-
новоположника казахской детской 
литературы Сапаргали Исхаковича 
Бегалина, 110 лет со дня рождения 
уроженца г. Зайсан, поэта Павла 
Николаевича Васильева, 75 лет со 
дня рождения заслуженного учи-
теля Казахстана и СССР, лауреата 
Государственной премии СССР Ка-
нипы Омаргалиевны Битибаевой, 
65 лет со дня рождения уроженца 
Усть-Каменогорска, олимпийско-
го чемпиона по хоккею, мастера 
спорта международного класса, 
заслуженного тренера Республики 
Казахстан Бориса Александровича 
Александрова, 95 лет со дня рож-
дения участника Великой Отече-
ственной войны, народного учи-

в наступившем году будет отмечаться сразу несколько значитель-
ных юбилеев международного, республиканского, городского, област-
ного и университетского уровня.

теля СССР Кумаша Нургалиевича 
Нургалиева.

Среди юбилейных значимых 
дат Усть-Каменогорска - 10 лет со 
дня открытия левобережного ком-
плекса Восточно-Казахстанского 
областного архитектурно-этногра-
фического и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника, 20 лет 
со дня открытия зоопарка, 25 лет 
диагностическому центру, 50 лет 
Иртышскому мосту, 65 лет со дня 
открытия Усть-Каменогорского му- 
зыкального училища (ныне - Вос-
точно-Казахстанский колледж 
искусств имени братьев Абдул-
линых), 75 лет со дня первого об-
ластного съезда учителей, 85 лет 
с момента открытия первого аэро-
порта, 100 лет со дня открытия ка-
захской начальной школы (ныне - 
гимназия им. Жамбыла).

И, наконец, несколько юбилеев 
ученых ВКГУ им.С.Аманжолова: 
ученой-филолога, ассоциирован-
ного профессора кафедры рус-
ского языка и литературы Люции 
Ильдаровны Абдуллиной; ученой, 
профессора кафедры казахской 
филологии Фарзаны Рафиковны 
Ахметжановой; педагога, учено-
го-филолога, профессора Шынар 
Капантайкызы Курманбаевой; язы-
коведа, кандидата филологических 
наук, доцента, профессора Аман-
тай Шаймарданкызы Жылкибае-
вой; ассоцированного профессора 
кафедры биологии Константина 
Павловича Прокопова; доктора фи-
лологических наук, абаеведа Ай- 
жан Маратбековны Картаевой, про-
фессора кафедры Рухани жаңғыру 
и социально-гуманитарных дисци-
плин Марата Тусупжановича Маг-
зумова. В этом году исполняется 
95 лет со дня рождения ученого-
историка, декана историко-фило-
логического факультета УКПИ, 
Почетного профессора ВКГУ им. 
С.Аманжолова Василия Игнатье-
вича Петрова (1925-2006).

Поистине 2020 год - год уро-
жайный на юбилейные даты.

пресс-служба

В этом годУ пройдЕт НЕсКоЛьКо КрУпНых юБИЛЕйНых соБытИй
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«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» дейді 
халық даналығы. Әбдумүталип 
Әбжаппаров біздің университетке 
Ережеп Әльхаирұлы сияқты білгір 
де абыройлы ректордан кейін келді.

 Университет ұжымы «Ендігі 
күніміз қалай болады екен?» деген 
ойда болғанын жасыра алмаймын. 
Бірақ ол өзінің еңбекқорлығымен, 
адами қасиетімен, адамдарға де-
ген қамқорлығымен университетті 
шырқ үйіріп басқарып кетті. 
Ол кісінің келуі мен басқарып 
отырған практикалық қазақ тілі 
кафедрасының ұжымына абы-
рой мен атақ әкелді, себебі, ол ең 
алдымен мемлекеттік тілдің да-
муына көп көңіл бөлді, тіпті, рес- 
публика көлеміңде алғаш рет 
кейбір мамандықтарда қазақ тілін 
тереңдетіп оқытудан орыс тілде 
білім алатын топтарда эксперимент 
те басталып кетті.

Бұл жауапкершілік сол кез-
де мен басқарып отырған прак- 
тикалық қазақ тілі кафедрасына 
жүктелді. Бізге университет басшы-
лығы тарапынан көп қолдау көр- 
сетілді: оқу жоспарларына өзгеріс- 
тер еңгізілді, сағат көлемі өсті, за-
ман талабына сай кабинет жаб- 
дықталды, оқытушылардың білік- 
тілігі шыңдалды, эксперимент топ 
студенттеріне арналып оқу құ- 
ралы дайындалды, кысқасы, бар- 
лық жағдай жасалынды. Соның нә- 
тижесінде, біздің студенттеріміз бі- 
раз уақыт өткен соң, қазақша 
емін-еркін сөйлеу дәрежесіне же- 
тіп, молар туралы тек облыстық 
қана емес, республикалық газеттер 
де жаза бастады.

Мысалы, «Казахстанская прав-
да» газетінде В.Васильченконың 
«Методом глубокого погружения» 
атты мақаласы жарық көрді. Автор: 
«Впервые в Казахстане в государ-
ственном вузе начинается экспе-

римент «погружения» в изучение 
казахского языка. Автор идеи рек-
тор ВКГУ Абдумуталип Абжап-
паров уверен: необходимы более 
современная методика и новые 
подходы в обучении» деп жазған 
болатын. Осы басылымның тілшісі 
В.Шевченконың да «По оригиналь-
ной методике» деген мақаласында: 
« В Восточно- Казахстанском госу-
дарственном государственном уни-
верситете успешно завершен пер- 
вый этап эксперимента по углублен-
ному изучению казахского язы- 
ка. По словам ректора А.Абжап- 
парова, инициировавшего язы-
ковой эксперимент, предстоя-
щий летний юбилей вуза дол-
жен быть отмечен конкретными 
успехами в этом деле» делінген. 
2006 жылы біздің қаламызда мем- 
лекеттік тілді дамыту мәселесі бой-
ынша « Мемлекеттік тілдің ахуа-
лы: проблемалары және оны шешу 
жолдары» атты Халықаралық ғы- 
лыми-тәжірибелік конференция өт- 
кен болатын. Конференцияға рес- 
публикамыздың қоғам қайраткер- 
лері, тіл жанашырлары Әбдуали 
Қайдар, Өмірзақ Айтбайұлы сынды 
ғалымдар қатысқан болатын. Уни-
верситет ректоры Ә.Әбжаппаров 
білім ордамыздың мемлекеттік тіл- 
ді дамытуға қатысты іс-шаралары 
туралы баяндама жасады. Осы 
конференцияға қатысқан еліміздің 
ардақты жазушысы, әйгілі қоғам 
қайраткері марқұм Әбіш Кекілбаев 
біздің университет студенттерінің 
қазақ тілін меңгеру деңгейін 
жоғары бағалады.

Өз сөзінде ол: « ...мәжіліс депу-
таттарын Өскеменге тіл үйретуге 
жіберу керек екен» дегені. Бұдан 
артық қандай мақтау керек ? Міне, 
сол кездегі университеттегі тіл 
төңірегіндегі тіршілігіміз осын- 
дай еді. Сонымен қатар экспери-
мент топ студенттері 2003 жы- 

лы университетімізге Сәрсен 
Аманжоловтың есімі берілген кез-
де де, мерекелік іс-шараға келген 
салиқалы қонақтарды тағы бір 
қуантты. Сөйтіп, олар үнемі ел ал-
дына шығып, өздерінің қазақ тілін 
меңгеру деңгейін паш етіп жүрді. 
Сабақ аяқталған соң жазда сту-
денттер Семейдегі Абай, Мұхтар 
Әуезов мұражайы, Қарауылдағы 
Абай мен Шәкәрім кесенесіне, 
Еңлік пен Кебектің зиратына 
саяхатқа барып, көрген-білгендерін 
қазақ тілінде жазбаша баяндайтын, 
сынақ тапсыратын.

Облыстық «Дидар» газеті- 
нің тілшісі Ержан Әбішев 
«Мақсатымыз - мемлекеттік тілді 
меңгеру» деген мақаласында: 
«Жуықта шаңырағымыздың құр-
метті қонағы болып кеткен се-
натор, жазушы- драматург Әбіш 
Кекілбай экспериментпен таны-
сып, бұл игі бастаманың болашағы, 
аймағымыз үшін маңызы зор дей 
келе, ректор Ә. Әбжаппаровқа, сту-
денттер мен оқытушыларға сәттілік 
тілеген еді» деп жазған болатын өз 
мақаласында. Осындай кешенді 
жүргізген жұмыс оң нәтиже 
берді. Жүйелі ұйымдастырылған 
жұмыс нәтижесінде студенттер 
3 курста «Қазақ әдебиеті» кур-
сын мемлекеттік тілде тыңдау дә- 
режесіне жетті. Сондықтан олардың 
мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін 
университетте болған сенатор аға- 
ларымыз О.Сәпиев, Қ.Сұлтанов, 
профессорлар Ф.Ш.Оразбаева, З.Ба- 

 С.Аманжолов атындағы ШҚму-да 2001 жылдың шілде айынан 
2005 жылдың тамызына дейін ректор болған әбжаппаров әбдімүтәліп 
әбжаппарұлы 70 жасқа толды.

ШҚМУ ректоры болған Ә.Әбжаппаров 70-ке толды
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зарбаевалар да жоғары бағалады. 
Бұл ұстаздар қауымы үшін 
үлкен баға еді. «Жалғыздың 
үні шықпас» дейді халқымыз. 
Әрине, бұл жетістіктердің басы-
қасында жүрген мен басқа- 
рып отырған кафедра оқытушы- 
лары: М.Ж.Хусаинова, А.А.Аман- 
гельды, С.Т.Садыкова, К.М.Жоко- 
насова, М.К.Ибраева, Б.А.Қырық- 
баева. А.А.Айтказина, Ж.А.Сей- 
фолдановалар болды. 

Басшымыз тек басқа ұлт өкіл- 
деріне қазақ тілін оқыту мәселесі 
ғана емес, жалпы университет 
көлемінде мемлекеттік тілдің да-
муына зор үлес қосты деп айта ала-
мын. Ол кісі басшылыққа келген 
кезде университет кітапханасында 
қазақ тілінде жазылған кітаптардың 
саны мардымсыз болатын. Рек-
торымыз олардың санын бірнеше 
мың данаға жетті.

Ә.Әбжаппаровттың тұсында 
мемлекеттік тіл мәселесі күн 
тәртібінен түсіп көрген жоқ, тіпті 
университеттің Ғылыми кеңесіңде 
де бірнеше мәрте күн тәртібіне 
еңгізіліп, есеп бергенім бар. Әлі 
есімде, қазақ тілінде білім алатын 
студенттердің оқу үдерісі жай-
ында мен жасаған баяндама өте 
қызу талқыланып, ректор сұрақтар 
қойып, ұсыныстар жасаған бола-
тын. Бір көзбен қарағанда Әбекең 
сабырлы көрінгенімен, жұмысқа 
келгенде өте қатал, талап қоя 
білетін, ақылды басшы болатын. 
Тағы бір халық даналығы ойыма 
келіп отырғаны: «Ақылды бастық 
болса, адаспайсың». Не деген кере-
мет сөз!

Мені таңғалдыратын бір жәйт, 
Ә.Әбжаппаров тілші емес, ол 
химия ғылымдарының докто-
ры болса да, мемлекеттік тіл- 
ді сондай құрметтейтін. Әлі 
есімде, бірде біздің университет-
те Республикалық айтыс өткен 
еді, әдебиетші болмасам да мені 
әділқазылар алқасына кіргізді. 
Сол айтысқа Әбекең басынан 
аяғына дейін қатысып, рахаттанып, 
акындардың сәтті шыққан ойлары-
на балаша мәз болып, тіпті кей кез-
де қосылып отырған сияқты болды. 

Бірде бір іс -шара, жиындар рек-
торсыз өтпейтін, әрине іс-сапарда 
болмаса. Талай жиналыстарда бо-
лып жүрмін ғой, бастықтардың 
көпшілігі басына ғана қатысады, 
аяғына дейін отыратындары кемде- 
кем ғой деймін.

Ә.Әбжаппаровтың университет- 
тің дамуына қосқан үлесі зор, мен 
тек мемлекеттік тілді дамытуға бай-
ланысты жұмысы туралы баяндап 
отырмын, яғни, оның тілге деген 
азаматтық көзқарасын ашуға тыры-
стым. Бауыржан Момышұлының 
сөзімен айтар болсақ, «Әр адамның 
өз ана тіліне деген көзқарасына 
қарап, оның қандай адам екенін 
болжауға болады». Осы сөздер 
Әбекең секілді зиялы азаматтарға 
қатысты сияқты.

Ә.Әбжаппаровтың ректорлық 
қызметі қас қағымдай уақытта, тез 
өте шықты. Кім біледі, ол кісі бізде 
көбірек болғанда, қазақ тіліміз та-
лай биіктерге көтерілер ме еді? Не 
болса да, ол ректор болып тұрғанда 
адал қызмет атқарған, өз ісінің 
нағыз шеберлері шетте қалған жоқ, 
тиісті мақтау қағаздары мен үкімет 
тарапынан марапаттаулар алып 
тұрды. Мен де құр алақан қалған 
жоқпын, еңбегім жерде қалған жоқ, 
елеп ескерілді. Алайда, мәселе онда 
емес, мәселе Әбекенің халыққа, ана 
тіліне деген үлкен жүрегінде, ада-
ми қасиетінде, кішіпейілдігінде 
сияқты. «Ұлық болсаң, кішік бол» 
деген нақыл сөз осы кісіге дәл 
келетін секілді ме деген ойдамын.

Әбекең әлі күнге дейін ат үстін- 
де: еліне елеулі, халқына қалаулы 
қазағымның азаматтарының бірі 
де бірегейі десем артық айтпай-
мын ғой деп ойлаймын. Ол бізден 
кейін бірнеше жыл Ақтаудағы 
университетті, Республикамыздың 
киелі де көрікті жерінде орналасқан 
«Көкше» Академиясын басқарды.

Мерейтойыңыз құтты болсын! 
Жұмысыңызға сәттілік, деніңізге 
саулық тілеймін, Әбеке!

 
Амантай Жилкубаева 

ф.ғ.д. ШҚму профессоры

С.Аманжолов атындағы 
ШҚму басшылығы мен ұжы- 
мы Рухани жаңғыру және әлеу- 
меттік-гуманитарлық пәндер ка- 
федрасының профессоры, акаде-
мик марат мағзұмовты 80 жас- 
қа толуымен құттықтады.

марат мағзұмов - 80 жаста

– Сіз – ірі ғалымсыз, сарап- 
тамалық қорытындыларыңызды 
көптеген мемлекеттік құрылымдар 
қолданады Тәжірибеңіз, білімі- 
ңіз біз үшін аса құнды, - де-
ген С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген 
көпжылдық еңбегі үшін ғалымды 
Сәрсен Аманжолов атындағы 
медальмен марапаттады. Іс-ша- 
рада ғалымның ШҚМУ туралы 
кітабының тұсауы кесілді, ол оқу 
орнына елу жыл ғұмырын арнаған.

Ардагерді құттықтауға Ардагер-
лер кеңесінен Л.Әубәкірова, әріп- 
тестері, достары келді.

– Сіз – университетіміздің мақ- 
танышысыз, – деді бұрынғы сту- 
денті, қазіргі әріптесі профессор 
Н.Завалко.

–  Мұнда 29 жасымда келдім, 
елу жылда көп нәрсені танып-
білдім, – деп естеліктерін айтты 
мерейтой иесі.

Юрий Ананьев «Мои года – мое 
богатство» әнін сыйға тартты, сту-
денттер де ән салып, күй шертті.

Шара соңында жиналғандар 
естелік суретке түсті.

баспасөз қызметі
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Ауқымды сайыс Өскеменде 
тұңғыш рет өтті. Жауапкершілік 
жүгін Д.Серікбаев атындағы 
ШҚМТУ арқалаған екен. Биыл 
сайыстың үш түрі бойынша үз- 
діктер анықталып, жоғары нәтиже 
көрсеткендері алдағы уақытта 
Швейцарияда өтетін қысқы Уни-
версиада ойындарына жолдама 
алады. Өскемендегі сайысқа алғаш 
қатысқан М.Дулати атындағы Та-
раз мемлекеттік университетінің 
студенті Дәуренбек Жұманбеков 
белуардан асқан қалың қарды кө- 
ріп, таң-тамаша болғанын жасыр-
мады.

– Тараздан 10 спортшы келдік. 
Өзім көпсайыс бойынша бақ сына- 
мақпын. Мұндай қарды алғаш 
рет көруім. Оңтүстік өңірде бүгін 
жауған қар ертеңінде еріп кетеді. 
Бұл жаққа келмес бұрын универ-
ситет басшылығы қалың киімдер 
алуымызды айтып, екі күртке ала 
шықтық. Негізі, шаңғы тепкенімізге 
көп болмады. Тәжірибе жинап, 
алдағы уақытта шаңғы спортымен 
кәсіби түрде айналыспақпын, – 
дейді Дәуренбек.

Әрине, жергілікті студенттер 
өздерін осындай ауа райында суда 
жүзген балықтай сезінгені рас. 
Әсіресе, С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Д.Серікбаев атындағы 
ШҚМТУ студенттері, М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ, Ө.Сұлтанғазин 
атындағы ҚМПУ, Е.Бөкетов атын- 
дағы ҚарМУ сынды оқу орында- 
рының студенттері өзара жүлделі 
орындарды сарапқа салды. Сайыс- 
тың бас төрешісі Болатбек Дү- 
сіповтің айтуынша, универсиада 
біткен соң түрлі жарыстарда ел на-
мысын қорғайтын ұлттық құрама 
жасақталады. Ал Шығыс өңіріндегі 
қалың қар мен желді ауа райы 
спортшыларды одан әрі шыңдай 
түспек.

Универсиаданың алғашқы күні 
студенттер президенттік көпса- 

өскеменде VIII қысқы универсиада аяқталды

йыстан бақ сынап, ерлер арасын-
да командалық есепте Е.Бөкетов 
атындағы ҚарМУ бірінші, М.Қозы- 
баев атындағы СҚМУ екінші, 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
студенттері үшінші орыннан 
көрінді. 

Қыздар арасында С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ студенттері 
181 ұпаймен көш басына 
шықты. Екінші орын Е.Бөкетов 
атындағы ҚарМУ, үшінші орын 
Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ 
спортшыларына бұйырды. Ал жал-

Ақпанның 21-23 аралығында облыс орталығында әл-фарабидің 
1150 жылдығына арналған 12 Жоо студенттері арасында VIII қысқы 
универсиада өтті.

пы жарыс қорытындысына кел-
сек, ерлер арасында М.Қозыбаев 
атындағы СҚМУ студенттері үз- 
дік шықты. Оларды өкшелеген 
Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ 
спортшылары екінші орын ие-
ленсе, С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ жастары жүлдегерлер үш- 
тігін түйіндеді. Қыздар арасында 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
бұрымдыларына тең келері болма-
ды. Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ 
екінші, Ө.Сұлтанғазин атындағы 
ҚМПУ қыздары үшінші орынға ие 
болды.

әділхан есімханов,
журналистика 

мамандығының 4-курс студенті
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ФОТОРЕпОРТАЖ

«ҚұтҚарУШы» Әскери-спорттыҚ Мерекесі өтті
С.Аманжолов атындағы ШҚму-дың Алғашқы әскери дайындық 

кафедрасы №1 оқу ғимаратының спорт залында 1 наурыз – 
дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне орай «Құтқарушы» әскери-
спорттық мерекесін өткізді.

Оған Өскемендегі № 1, 2, 24, 
30, 35, 43 мектептердің «Арыстан», 
«Қорғау», «Арлан», «Жігер», «Бір- 
лік», «Айбын» әскери-патриоттық 
бірлестіктері қатысты.

Шарада қатысушылар АӘД 
бойынша сөзжұмбақ шешіп, жеке 
қорғаныш құралдарын қолдану, ал- 
ғашқы медициналық жәрдем көр- 
сету бойынша нормативтерді орын-

дады, мылтық атты.
1 орынды №1 мектептің «Жі- 

гер», 2 орынды мектептің №24 «Ай- 
бын», 3 орынды №43 мектептің 
«Бірлік» бірлестігі алды. Бар- 
лық қатысушылар құнды сыйлық- 
тармен, жүлдегерлермен ақшалай 
сертификаттармен марапатталды.

баспасөз қызметі


