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қауымдастығының мүшесі, Ф.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің 
«Қазақ тілі мен мәдениеті» орталығының директоры;  Хавьер Родриго Иларри - Испания 
патшалығы, Валенсия  политехникалық университетінің «Гидротехника және инженерлік 
экология» кафедрасының профессоры; Вальдемарс Барисс - Латвия Республикасы, Ел-
гава қаласы, Латвия ауыл шаруашылығы университетінің халықаралық ынтымақтастық 
орталығының жетекшісі және т.б танымал ғалымдар мен құрметті қонақтар қатысып, 
баяндамалар оқыды. Сонымен бірге пленарлық мәжіліске Ақмола облысының әкімі 
С.В.Кулагин; ҚР Парламенті Сенатының депутаты, жазушы-драматург Ерғалиев Жабал 
Ерғалиұлы; ҚР Білім және ғылым министрлігінің департамент директоры Ахмет-Зәки 
Дархан Жұмақанұлы қатысып, университет ұжымын 20 жылдық мерейтойымен арнайы 
құттықтады. Конференция соңында оның қорытындысы шығарылып, қарар қабылданды. 

Университеттің 20 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиын «Көкшетау» 
мәдениет сарайында жалғасып, тойға арнайы келген Қазақстанның ЖОО-ның ректорла-
ры, қалалық, облыстық, республикалық оқу-ағарту саласының басшылары, мекеме және 
кәсіпорындардың жетекшілері сахна төріне шығып, білім ордасының ұжымын мерей-
тоймен құттықтап, арнайы құрмет көрсетті. Кеш соңында «Аристократ» мейрамхана-
сында мерейтойға арнайы шақырылған қонақтар мен университет ұжымы үшін үлкен 
мерекелік дастархан жайылып, Дос-Мұқасан тобының орындауындағы әсем әуендер 
әркімге мерекелік көңіл күй сыйлады.

Аталмыш шара Сырымбет ауылында орналасқан Ш.Уәлиханов атындағы тарихи-
этнографиялық мұражайға және «Айғаным» тарихи- мемориалдық кешеніне 
(Уәлихановтар қонысына) экскурсия жасаумен жалғасын тапты. Сөйтіп, жас ұрпаққа 
сапалы білім беріп жүрген тарихы терең солтүстік өңірдегі іргелі білім ордасының 20 
жылдық мерейтойы айрықша аталып, өз деңгейіне жетті.

Ш. Уәлиханов

Университеттегі білім тойы
2016 жылғы 30 қыркүйек күні Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университетінде жоғары оқу орнының 20-жылдық мерейтойына арналған ғылыми, 
мәдени іс-шаралар өткізілді. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті  
осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
1996 жылдың 23 мамырындағы №143 бұйрығымен Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 
педагогикалық институты, С.Сәдуақасов атындағы ауыл шаруашылығы институты және 
Қарағанды политехникалық институты филиалының негізінде жаңа оқу орны ретінде 
құрылған болатын.

Салтанатты шара аясында Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінде «Шоқан оқулары -20» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференци-
ясы ұйымдастырылды.

Мәдени шара қазақтың ұлы ағартушы ғалымы Шоқан Уәлиханов ескерткішіне гүл 
шоқтарын қоюдан басталды.

Шара барысында білім мен ғылымының дамуына елеулі үлес қосқан универси-
тет ардагерлері және профессор-оқытушы құрамы мен қызметкерлерін марапат-
тау рәсімі, профессор Қ.Әбуевтің «Ш.Уәлиханов және оның замандастары» атты  
монографиясының тұсаукесері болды. Сондай-ақ, «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің жетістіктері» тақырыбындағы көрме қойылып, универ-
ситет мұражайларына ғылыми-мәдени-танымдық саяхат жасалынды. Конференция 
еліміздің және алыс-жақын шетелдердің белгілі ғалымдарының қатысуымен өтті. Атал-
мыш шараға Артуро Лавалле – Италия Республикасы, Рим қаласы, Гульельмо Марко-
ни университетінің ғылыми жұмыстар - халықаралық жобалар бойынша қызметкері; 
Тынысов Бауыржан Ахметжанұлы – Ресей Федерациясы, Омбы қ., Ресей қазақтары
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Университеттің 20 жылдық мерейтойына арналған 
хаттар мен құттықтаулар

2016 жылғы 30 қыркүйек пен 1 қазан аралығында Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде оқу орнының 20 жылдық мерейтойы аталып өтті. Аталмыш 
шараға 100-ден астам арнайы шақырылған  қонақтар қатысты. Мерейтой барысында білім ордасына 40-тан астам хаттар мен құттықтаулар келіп түсті. Олардың ішінде атап 
айтсақ, ҚР білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтен, Ақмола облысының әкімі С.В.Кулагиннен, еліміздегі ЖОО ректорлары мен ғылым академиясы басшыларынан, облыс 

көлеміндегі колледж, университеттер мен қалаық, облыстық білім басқармалары және түрлі мекеме, кәсіпорындарының басшыларынан келген құттықтаулар. 
Сонымен қатар, Ресей мен алыс және жақын шетелдерден де арнайы құттықтаулар бар. 
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ФАКУЛЬТЕТТІҢ ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЫ 
Көкше өңірінде жүрекке жылылық ұялатар шуақты әдемі 

күздің орны ерекше.  Міне, осындай шуақты күндердің 
біріне солтүстік өңірдегі білім ордасының қарашаңырағы,  
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің, 20 жылдық мерейтойы сәйкес келіп отыр. 
Осынау атаулы күн тек университет ұжымына ғана емес со-
нымен бірге жиырма жыл ішінде университет қабырғасынан 
білім алып, үлкен өмірге жолдама алған талай түлектің 
көңіліне  жастық  шақтан ересек өмірге қанат қаққызған 
қызықты күндерін сағынышпен еске алғызары сөзсіз. Өзінің 
жиырма жылдық тарихында университет факультеттері та-
лай өзгерістер мен толықтыруларды бастан кешірді, талай 
шыңдарды бағындырды. Осы жылдар аралығында толайым 
табыстарға қол жеткізіп, түлектері арқасында мақтанышқа 
кенелді. Университет алғаш рет институт болып ашылып, 
солтүстік өңірге білім бағбандары, мұғалімдерді, даярлауды 
бастағалы бері бірге жасасып келе жатқан, жарты ғасырлық 
тарихы бар факультеттердің бірі – филология және педагогика 
факультеті. 

  Бүгінгі күні филология және педагогика факультеті  жоғары 
оқу орнының  өзіндік тарихы мен дәстүрін, жолын байқататын,  
факультет мамандықтары бойынша  оқыған университет 
түлектерінің іздері сақталған ұжым ретінде белгілі. Факуль-
тет ұжымы университет мерейтойына бүгінгі күні ғылым мен 
білім саласындағы үлкен жетістіктермен жетіп отыр. 

  Факультетте 6 кафедра қызмет етеді: «Казақ  филология-
сы», «Орыс филологиясы», «Ағылшын тілі ж/е ОӘ», «Педаго-
гика, психология  және әлеуметтік жұмыс», «Әлеуметтік  және 
жас ерекшелігі педагогикасы»  және «Шет тілдері». 

Факультетте  5 ғылым докторы, 32 ғылым кандидаты,  1 PhD 
доктор, 60 ғылым магистрі  қызмет атқарады.   

 Факультет  14 мамандық бойынша бакалавриат маманда-
рын, 7 мамандық бойынша    магистранттар  даярлайды. Екі 
мамандық бойынша докторантура бар.   

 Мамандандырылған аккредиттеуден 5 жыл мерзімге   ба-
калавриат бойынша 5 мамандық, магистратура  бойынша 2 
мамандық  өтті:  Қазақ тілі мен әдебиеті (бакалавриат), Орыс 
тілі мен әдебиеті (магистратура), Шет тілі: екі шет тілі (ба-
калавриат), Шет тілі: екі шет тілі (магистратура),  Мектепке 
дейінгі оқыту мен тәрбиелеу (бакалавриат),  Әлеуметтік педа-
гогика және өзін-өзі тану (бакалавриат), Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі (бакалавриат)  сияқты білім беру 
бағдарламалары өтті. 

  Халықаралық аккредитациядан Шет тілдері: екі шет тілі 
(ағылшын тілі) мамандығы  сәтті  өтті. 

Факультет өз атына, өз тарихына сай жұмысын жалғастырып 
келеді. Кешегі шақырылған жас мамандар мен факультет 
түлектері бүгінде елімізге мәлім ғалым-ұстаз аға-апайларының 
орнын басып, университетімізде жемісті еңбек етуде. 
Университеттің  оқу ісі жөніндегі проректоры, ф.ғ.д.,  профес-
сор Жақыпова А.Д., филология факультетінің деканы, ф.ғ.к., 
доцент м.а. Р.С.Амренова, филология факультеті деканының 
орынбасарлары, магистрлер  Г.Ж.Рыстина, А.Қ.Ашкенова, 
Қайникенова Г.К., «Қазақ филологиясы» кафедрасының 
меңгерушісі ф.ғ.к., доцент Ө.А.Жұмағұлова,   ағылшын тілі 
және оны оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушілері, 
ф.ғ.к., А.Е. Исмағұлова, ф.ғ.к. Жукенова А.К., шет тілдері  
кафедрасының меңгерушілері, ф.ғ.к., доцент Л.С.Байманова,  
ф.ғ.к. Дүйсенбина Ә.Т., орыс филологиясы кафедрасының 
меңгерушілері ф.ғ.к., Г.Т.Фаткеева,  магистр А.Ө. Мұқашева, 
әлеуметтік және жас ерекшелігі кафедрасының меңгерушісі, 
ф.ғ.к. Шаяхметова А.А.,  педагогика, психология және 
әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушілері, п.ғ.к., до-
цент Мурзина С.А.,  магистр Тасболатова Ж.С. тек ғылым са-
ласында ғана емес, сонымен бірге жетекшілік қызметті де өз 
деңгейінде алып жүре алатындықтарын көрсете білді.     

Факультеттің  алдыңғы қатарлы ұстаздары «ЖОО-ның үздік 
оқытушысы»  мемлекеттік грант  иегерлері атанды.  Атап 
айтсақ, п.ғ.д., акад. проф. Жахина Б.Б. (2006, 2013), ф.ғ.д., 
проф. м.а. Анищенко О.А. (2006), ф.ғ.к., доцент Асенова 
А.Б. (2009),  ф.ғ.к., проф.  Шапауов Ә.Қ. (2008, 2014),  ф.ғ.д., 
проф. Жакупова А.Д. (2010 ж.), п.ғ. д., проф.Стукаленко Н.М. 
(2012),ф.ғ.к., доцент Локтионова Н.П. (2012), ф.ғ.к. Исмагуло-
ва А.Е.  (2015).   3 оқытушы «Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-дің 
үздік оқытушысы» атағына ие болды:  ф.ғ.к, доцент Газдиева 
Б.А.  (2014), ф.ғ.к., доцентТлеубердина Г.Т. (2015), магистр Ис-
какова Г.Ж. (2016). 

ҚР Президентінің 2004-2006 жылдарға арналған «Талант-
ты жас ғалымдар үшін»  мемлекеттік стипендия иегерлері, 
«Болашақ» бағдарламасының шәкіртақы иегерлері ретінде  
мына оқытушыларды атауға болады: ф.ғ.к., проф.  Шапауов 
Ә.Қ.  –  Польша  (2011-2012), ф.ғ.к., доцент Исмагулова А.Е. 
– АҚШ (2012-2013),  ф.ғ.к., доцент Газдиева Б.А., п.ғ.к., до-
цент Мурзина С.А.,  магистрлер  Букаева А.А.,Ахметова Г.С., 
Молдабекова С.К., Шарипова Г.Г.,  Какабаева Д.С. – Англия (2013). 

Шетелде ғылыми тағылымдамадан 8 оқытушы өтіп келді: 
п. ғ. д., акад. проф. Жахина Б.Б.(Польша,  2014), п.ғ.д., проф. 
Н.М Стукаленко (А.И.Герцен атындағы РМПУ, Ресей); 
(Солтүстік Кипр университеті); ф.ғ.к.., доцент Байманова Л.С. 

(Геттинген университеті, Германия, 2014); Аипова Д.Г., 
Шулембаева К.М., Наурызбекова А.Ж. (Ресей, Омбы 
Гуманитарлық  Академиясы, 2013); Дальбергенова Л.Е.   (Гер-
мания, Потсдам университеті, 2014).

2015-2016 оқу  жылы Ракишева Г.М.   «Педагогика және  
психология» мамандығы бойынша Л.Гумилев ат. ЕҰУ-ге,  
Шарипова Г.Г.  Бастауыш мектептегі педагогика ж/е әдістеме 
мамандығы бойынша  Абай ат.ҚазҰПУ-ға, Бөкен Г.  Фило-
логия (қаз.) мамандығы бойынша Ш.Уәлиханов ат. КМУ-ге 
докторантураға түссе, 2016-2017 оқу  жылы Темирова Ж.Г. 
«Филология» (орыс) мамандығына, Герфанова Э.Ф. «Шет 
тілдері: екі шет тілі (ағылшын тілі) мамандығы бойынша 
Ш.Уәлиханов ат. КМУ-ге, Молдабекова С.Х. «Психология» 
мамандығы бойынша Л.Гумилев ат. ЕҰУ-ға докторантуға түсті.

2015 жылы   ПОҚ-тың   академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
аясында   ағылшын тілі ж/е ОӘ кафедрасының доценті, ф.ғ.к.  
Сағындыкова Ж.О. Астана қаласындағы  Қазақ гуманитарлық-
заң университеті Аударма ісі мамандығының  студенттеріне  
дәріс оқуға шақырылды.   

 Педагогика және психология, әлеуметтік жұмыс 
кафедрасының  аға оқытушысы, магистр Қайникенова  Г.К. 
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша  Е.Букетов ат. 
ҚарМУ-дағы  Республикалық оқу-әдістемелік Кеңестің 
мүшесі   болып табылады.  

 2015 жылы  Қазақ филологиясы кафедрасының аға 
оқытушысы, магистр  Шағырбаева Б.Қ. университет 
деңгейінде өткізілген «Жыл кураторы» сайысында жүлделі 
1-орынды иеленсе,  «Әлеуметтік  және жас ерекшелігі педаго-
гикасы» кафедрасының магистрі   Мельникова Т.Н. универси-
тет деңгейінде өткізілген «Жыл кураторы» сайысында жүлделі 
2-орынды иеленді.

2015  жылы   Педагогика және психология, әлеуметтік 
жұмыс кафедрасының профессоры,    п.ғ.д. Стукаленко Н.М. 
Ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар 
мен мамандарға арналған ҚР БҒМ мемлекеттік ғылыми 
шәкіртақысының лауреаты атағына ие болды.         

2016 жылдың сәуір айында  Әлеуметтік және жас ерекшелігі 
кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. А.А.Шаяхметова 
инновациялық жобалардың ІІ Республикалық сайысында 
ЖОО қызметкерлері арасында бірінші орынға ие болды және 
«Erasmus +» Еуропа  Одағы бағдарламасы аясында  орында-
латын «Академика»  халықаралық жобасының  академиялық  
дәріскері атанды.      

 Ұжымда білім беру ісі мен ғылымдағы жетістіктері үшін 
жоғары деңгейдегі  марапаттауларға ие болған  оқытушылар  
қызмет етеді: «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» – 
Локтионова Н.П.; «ҚР Білім беру ісінің үздігі» – доцент Кен-
жегалиев К.К., акад. доцент Мукутова Ж.К., аға оқытушы Су-
лейменова З.Е. 2015-2016 оқу жылы  Ы.Алтынсарин атындағы 
төсбелгімен  доцент Кенжеғалиев Қ.К., акад. проф. Жахина Б.Б.;
ҚР БҒМ төс белгісімен    ф.ғ.к., доцент м.а. Амренова Р.С. 
марапатталды.  Бұл факультет оқытушыларының ғылыми-
педагогикалық әлеуетінің жоғары деңгейінің айғағы болып 
табылады.         

Факультет оқытушылары ғылыми ынтымақтастық 
бағдарламасы аясында Қазақстан және шетел жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыста қызмет етеді. Атап айтсақ, 
Педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс кафедра-
сы Халықаралық ынтымақтастық аясында И.Г.Петровский 
атындағы Брянск мемлекеттік университеті, Даниядағы  
Роскильд  Психология және білім беру университеті, 
В.Г. Белинский атындағы Пенза мемлекеттік педагогикалық 
университеті, Италия елінің Милан қаласындағы Католик 
университеті, Аквила университеті, Генуя университеті, 
Ұлыбританиядағы Плимут университеті, Ресейдегі Н.Ф. 
Катанов атындағы  Хакас мемлекеттік университеті, 
Болгариядағы София  мемлекеттік университеті 
сияқты шетелдік әріптестермен байланыс жасайды. 

Шет тілдері кафедрасының оқытушылары шетел жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыс жасап, біліктілігін жетілдіру 
мақсатында ДААД бағдарламасы бойынша Германияның 
ЖОО-лары мен Гёте-Институтта (Мюнхен, Ольденбург, Ес-
сен, Бохум, Берлин, Маннхайм және т.т) үнемі түрлі кур-
стар мен тағылымдамадан  өтіп тұрады. Мысалы,   Германия 
мен Австрия елдерінде   Байманова Л.С., Мейрманова Қ.С. 
біліктілігін жетілдіру курстарына қатысып, халықаралық 
деңгейде  тәжірибе алмасты. 

Қазақ филологиясы, орыс филологиясы, ағылшын тілі және 
ОӘ әдістемесі, әлеуметтік және жас ерекшелігі педагогикасы 
кафедралары Қазақстан және Түркия (Анталия), Өзбекстан 
мемлекеттік әлем тілдері университеті, Б.Ельцин атындағы 
Башқұрт-Ресей университеті, Ресей Халықтар Достығы

университеті, Мәскеу қалалық педагогикалық университеті, 
Варшава университеті, РҒА Лингвистикалық зерттеулер ин-
ституты (Санкт-Петербург), Ресей мемлекеттік педагогикалық 
университеті (Санкт-Петербург), Н.Добролюбов атындағы 
Лингвистикалық университет, Мармара университеті (Түркия), 
Сегед ғылыми университеті (Венгрия), Омбы мемлекеттік 
университеті, Тобол педагогикалық институты  сияқты шетел 
жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізеді. 
Бұл оқытушылардың тәжірибе және ғылыми білім  алмасуына  
мүмкіндік береді.

Ш.Уәлиханов атындағы КМУ  2008  жылдан бастап  ҚР 
БҒМ-ның  білім және ғылым саласын бақылау Комитетімен   
ұсынылған «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің  Хабаршысы» ғылыми журналының фило-
логия сериясын шығарады. Бұл  журнал оқытушылар, маги-
странттар мен  студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижесін, қол жеткізген жетістіктерін  жариялап, пікір 
алмасуға мүмкіндік береді. 

Филология факультетінің    негізін қалаған көптеген жа-
старды ғылымға баулып, тәрбиелеген,  өте білімді, парасат-
ты, ерекше зиялы,  білгендерін шәкірттерінен аямайтын, 
есімдері ерекше аталатын нағыз ұстаз, Республика деңгейінде 
белгілі ғалым-ағаларымыз проф. О.А.Султаньяевке арналып 
2 жылда 1 рет Халықаралық ғылыми-практикалық конфе-
ренция өткізілсе, Ш.Уәлиханов атындағы қазақ филологиясы 
кафедрасының алғашқы меңгерушісі, қазақ тілі және әдебиеті 
мамандығының негізін қалаушы  доцент Ж.Мұсаұлына арна-
лып 3 жылда 1 рет Республикалық ғылыми-практикалық кон-
ференция өткізіледі. 

Факультетте   студенттер, магистранттар,  оқытушылардың 
бірлескен ғылыми ізденісі барысында ғылыми мектептер 
қалыптасып, ғылыми-педагогикалық бірлестіктер жұмыс 
істейді.  Осындай ізденістің нәтижесінде  университеттің 
20 жылдығы аясында «Шоқан тілі» сөздігін қазақ, орыс, 
ағылшын, неміс тілдерінде  жасау туралы факультет Кеңесінде 
шешім қабылданып, жұмыс тобы құрылып, зерттеу жұмысы 
жасалуда.  

Факультеттің профессор-оқытушылық құрамы түрлі 
халықаралық жобаларға белсенді қатысады.  Мысалы,    ф.ғ.к., 
Қазақ филологиясы кафедрасының профессоры  Шапауов Ә.Қ. 
2008-2013 жылдар аралығында  «Батыс Сібір мен Солтүстік 
Қазақстанның қалыптасу тарихы», «Солтүстік Қазақстандағы  
қазақ халқы мен Ресейдің  Батыс Сібірдегі орыс халқының 
мәдени мұралары» тақырыбындағы  бірлескен Ресей-
Қазақстан ғылыми-зерттеу жобаларына  қатысты.

ҚР БҒМ-ның 101 «Ғылыми зерттеулерді гранттық 
қаржыландыру» 055 бюджеттік бағдарламасы бойынша  фа-
культет бойынша 5 жоба ұтылып алынды: 2012 жылдың ақпан 
айы 2014 жылдың ақпан айы аралығында 1 жоба орындалды, 
ғылыми жетекшісі: ф.ғ.д., проф. Жакупова А.Д.;  2012 жылдың  
қыркүйек айы  2014 жылдың қыркүйек айы аралығында 4 жоба 
орындалды, ,   ғылыми жетекшілері: ф.ғ.д., проф. Жакупова А.Д., 
п.ғ.д., акад. проф. Жахина Б.Б., ф.ғ.д., проф. Шаймерденова 
Н.Ж., ф.ғ.к. Амренова Р.С. Шетелдегі диаспора, өлке тарихын,
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фольклорын,  қазақ тілі мен мәдениетінің  өзекті мәселелерін  
зерттеуге арналған ғылыми жобалар  сәтті аяқталып, 
нәтижесінде  бірнеше монография, хрестоматия, сөздіктер, 
анықтамалар жарық көрді. 

Әлеуметтік және жас ерекшелігі кафедрасында  шаруашылық 
шарттағы екі жоба  жұмысын аяқтады: «Лингвотуризм –
ЭКСПО-2017-ге дайындық жүргізу жағдайында тұлғаның 
көптілді қызметке даярлығының жаңа форматы» (жетекшісі: 
А.А. Шаяхметова), «Инклюзияны жалпы білім беретін мектеп-
терге енгізу» (жетекшісі: А.А.Арғынов). 

ҚР «Білім беру» туралы Заңына сәйкес оқытушылар бес жыл-
да 1 рет мамандық бойынша Қазақстанда  және халықаралық 
деңгейде Ұлыбритания, Германия, Франция, Жапония, Испа-
ния, Ресей, Белоруссия,  т.б. шетел жоғары оқу орындарында  
біліктілікті арттыру курсынан өтіп отырады. 

“Өрлеу”  мен  НЗМ бірлесіп өткізген жоо-ның профессор-
оқытушылық құрамы қатарынан тренерлер даярлау курсына 
(Астана- Кембридж)  академиялық доцент А.К.Курманова,  
аға оқытушы, магистр Б.Қ.Шагирбаева, аға оқытушы 
С.К.Жүкенова, п.ғ.к., доцент Мурзина С.А., п.ғ.к., доцент На-
вий Л.Н.  сынды оқытушылар қатысып,  факультеттің 4- курс 
студенттеріне 90 сағаттан тұратын педагогикалық шеберлік 
курсын жүргізді. 

2015 жылы университет  оқытушыларының кәсіби 
құзыреттілігін арттыру мақсатында оқу-әдістемелік 
орталықпен бірлесіп Әлеуметтік  және жас ерекшелігі педаго-
гикасы, Педагогика, психология  және әлеуметтік жұмыс  ка-
федралары «Педагогикалық шеберлік: компоненттер, әдістер, 
технологиялар» тақырыбында ғылыми-әдістемелік семинар 
ұйымдастырып, өткізді. Аталған семинардың үйлестірушілері  
міндетін ф.ғ.к. Шаяхметова А.А., аға оқытушы Құдабаева Н.С.  
атқарды.   П.ғ.к., доцент Крамаренко Б.В., академиялық  до-
цент Мукутова Ж.К., магистрлер Иксатова Б.К., Мажитова 
С.С., Мельникова Т.Н., Черненко Ю.В. дәріс оқып,   тренинг 
өткізді. 

Біліктілікті арттыру курстарының нәтижесі ретінде кафедра-
лар мен факультет деңгейінде  ұйымдастырылып, өткізілетін 
семинарлар, шеберлік сыныптар, ашық сабақтарды атауға бо-
лады.  

Педагогика, психология  және әлеуметтік жұмыс  
кафедрасының ұйымдастыруымен  қала және об-
лыс психологтары, педагог-психологтары, әлеуметтік 
қызметкерлердің қатысуымен өзекті проблемалар  аясын-
да  ғылыми-практикалық, ғылыми-әдістемелік семинарлар 
ұйымдастырылып,  жүйелі түрде өткізіледі.  Кафедрада педа-
гогика ғылымының докторы, профессор  Н.М. Стукаленконың 
жетекшілігімен «Психология-педагогикалық ғылым мен 
қазіргі білім берудің өзекті мәселелері» атты ғылыми семинар 
жүргізіледі, онда магистранттар мен  оқытушылардың ғылыми 
зерттеулері және ғылыми тағылымдамадан өту кезінде 
туындаған өзекті мәселелер   талқыланады. 

Әлеуметтік және жас ерекшелігі кафедрасының  ұстаздары   
жыл сайын өзін-өзі тану, педагогикалық шеберлік, мек-
тепке дейінгі педагогика, инклюзивті білім беру бойынша 
біліктілікті арттыру курстарынан өтіп отырады.  Қазақстанда  
және Испания, Болгария, Германия, Ресей сияқты  шет елдерде 
өтетін халықаралық және аймақтық конференция, семинарлар 
мен дөңгелек үстелдерге қатысады. 

Кафедра оқытушылары, педагогика ғылымдарының канди-
даттары А.Х.Арғынов пен Р.А.Жұмақанова инклюзивті білім 
беру мәселесі аясында  семинарлар ұйымдастырып, өткізеді.  
Осындай жұмыстың нәтижесінде  2015-2016 оқу жылы 40-тан 
астам мектеп мұғалімі, 36 балабақша қызметкері, 18 универси-
тет оқытушысы аймақтағы жалпы білім беру жүйесіне инклю-
зияны енгізу мәселелері бойынша біліктілікті арттыру серти-
фикаттарына ие болды. 

2016 жылы Назарбаев Зияткерлік мектебінің  негізінде ф.ғ.к, 
А.А.Шаяхметова мен магистр  Б.К.Иксатова  бастауыш және 
орта білім берудің  жаңартылған бағдарламасы бойынша дәріс 
алып,  жаңа бағдарламаның жаттықтырушылары атағына ие 
болып, сертификат алды.     

Студенттер мен магистранттарға дәріс оқу, семинарлар мен 
шеберлік сыныптар өткізу мақсатында шетелден Геттинген 
университетінен (Германия) доктор PhD Карлос Мачадо Гарсиа, 
Дублин  технологиялық институтынан (Ұлыбритания)  доктор 
PhD Энн Мерфи, Кент мемлекеттік университетінен (АҚШ) 
Брайан Джеймс Байер, Ресей гуманитарлық университетінен 
ф.ғ.д., проф. Г. Крейдлин,  Томск университетінен ф.ғ.д., 
проф.,  Юрина Е.А., РҒА Лингвистикалық зерттеулер инсти-
тутынан  ф.ғ.д., проф..,  Приемышева М.Н., Санкт-Петербург  
университетінен  ф.ғ.д., проф., Мокиенко В.М., А.С.Пушкин 
атындағы Мемлекеттік орыс тілі институтынан  ф.ғ.д., проф., 
Аннушкин В.И., Болгариядағы ІІМ институтынан   психол. 
ғыл. д.. проф. Б.Ганчевский, Польша елінің  Адам Мицкевич 
ат. университетінен   доктор PhD Г.Ақтай және   Назарбаев 
Университетінен   ф.ғ.д., проф.,  Кузекова  З.С.,  Л.Гумилев 
атындағы ЕҰУ-ден   пед.ғ.д.,  проф. Шалғынбаева К.К. сынды 
ғалымдар шақырылып, студенттерге дәріс оқытылып тұрады. 

Студенттермен, магистранттармен ғылыми-зерттеу 
жұмысы мынадай бағытта іске асырылады:  курстық, диплом 
жұмыстары,  магистрлік  диссертациялар, жоба. Осы бағытта  
факультетте 7 үйірме, 2 клуб, 5 студенттердің ғылыми бірлестігі    
оқытушылардың жетекшілігімен белсенді  жұмыс жүргізеді. 
Магистранттар мен  студенттер республика, алыс және 
жақын шетел деңгейінде өткізілетін ғылыми конкурстарға, 
конференцияларға, жобаларға белсенді қатысады. 

 Мысалы,   «Психология»  мамандығының  студенті Валь-
ко Кристина 2015 жылы ҚР Бірінші Президентінің Қоры 
ұйымдастырған  «Болашақ ғалымдары» атты  Республикалық 
конкурста жүлделі 1-орынды иеленді.  Ғылыми жетекшісі: 
п.ғ.к., доцент Мурзина С.А.  

2015 жылы Омбы қаласында өткен  «Еуразия кеңістігіндегі 
мәдениет диалогы» атты Халықаралық ғылыми байқауда   Фи-
лология мамандығының 2-курс магистранты   Ковалева Мария 
жүлдегер атанды. Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. доцент  Тавлуй 
М.В. 

Студенттердің оқу үлгерімінің көрсеткіші ретінде жыл сай-
ын Республикалық пәндік олимпиадада алған жүлделі орын-
дарды  атауға болады. 2014 -2015 оқу жылы Республикалық 
пәндік олимпиадаға 9 мамандық  бойынша студенттер 
қатысып, Қазақ тілі және әдебиеті (Қостанай, 3- орын), Орыс 
тілі және әдебиеті (Семей, 2-орын), Кітапхана ісі (Шымкент, 
3-орын), Шет тілдері: екі  шет тілі (неміс тілі)  (Алматы, 2- 
орын), Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (Астана, 
2-орын), Әлеуметтік жұмыс (Қарағанды, 3-орын) сияқты 
6  мамандық  жүлделі орындарды иеленсе,   2015 -2016 оқу 
жылы Республикалық пәндік олимпиадаға 9 мамандық  бой-
ынша студенттер қатысып,  Қазақ тілі және әдебиеті (Тараз, 
2- орын),  Филология (қаз.) (Ақтөбе, 2- орын), Кітапхана ісі 
(Шымкент, 2-орын), Шет тілдері: екі  шет тілі (неміс тілі)  (Ал-
маты, 2,3 - орын), Аударма ісі (Алматы, 2-орын), Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану (Астана, 2-орын), Әлеуметтік 
жұмыс (Қарағанды, 2-орын), Орыс тілі және әдебиеті (Ал-
маты, 2-орын) сияқты 8 мамандықтың студенттері    жүлделі 
орындарды иеленді. 

Республика деңгейінде ұйымдастырылатын оқудағы 
жетістіктердің 2015 жылғы сырттай бағалауында факультет 
мамандықтарының студенттері  жоғары деңгейлерін көрсете 
білді.  Республика деңгейінде жоғары көрсеткішке  Кітапхана 
ісі мамандығының студенттері Кельдешова Сұлушаш – 161 
ұпай, Гладченко Анастасия – 156 ұпайға ие болып,  ҚР БҒМ 
Ұлттық тестілеу орталығының сертификаттарымен марапат-
талды.  

 Факультет студенттері     академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша Қазақстан бойынша  әл Фара-
би атындағы ҚАЗҰУ, Абай атындағы ҚазҰПУ, Л.Гумилев 
атындағы ЕҰУ, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және халықаралық тілдер университеті, Е.Букетов  
атындағы ҚарМУ, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Тараз 
мемлекеттік педагогикалық институты, Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті, М.Қозыбаев ат. СҚМУ,  Қыздар 
мемлекеттік пед. университеті сияқты жоғары оқу орындарын-
да және шетел деңгейінде  Германиядағы  Йен университеті, 
Пассау университеті,   Испаниядағы  Баск елдері университеті, 
Латвиядағы Балтық халықаралық академиясы,   Ресейдің  Пен-
за мемлекеттік университетінде білім алады. Академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша АҚШ-тың Колорадо, Техас 
университеттерінің  студенттері Лэндфорд Бенджамин, Сау-
зерленд Адам, Маккрайт Майкл  Орыс филологиясы кафедра-
сында білім алғанын  айта кеткен жөн.

Магистранттар Польша, Испания, Ресей, Англияда ғылыми 
тағылымдамадан өтеді.   

Аударма ісі мамандығының 4-курс студенті  Каженова Ай-
нур 2015 жылы Италияда Милан қаласында өткен EXPO-2015   
Дүниежүзілік көрменің жұмысына қатысу  құқығын жеңіп 
алды. 

 Студенттермен алмасу бағдарламасы бойынша Неміс 
академиялық қызметі аясында Шет тілі: екі шет тілі (неміс 
тілі) мамандығының студенттері шетелде тағылымдамадан 
өтіп, шәкіртақы иегерлері атанды.        

 Факультет студенттері кәсіби білім алуда жоғары 
жетістіктерге ие болуда.  Оқу үлгерімі үздік, республика, об-
лыс,  қала, университет, факультет көлемінде өткізілетін 
қоғамдық жұмыстарға, ғылыми конференцияларға белсенді 
араласатын студенттер  атаулы шәкіртақыға ие болады. 

2015-2016 оқу жылы «Аударма ісі» мамандығының 
4-курс студенті Қаженова А.  Бірінші  Президент Қоры 
шәкіртақысының иегері атанды. Жыл сайын факуль-
тет бойынша үздік оқитын 5-6 студент  ҚР Президенті 
тағайындаған шәкіртақыны иеленеді. Жақсы оқитын студент-
тер Ақан сері атындағы, проф. О.А.Султаньяев атындағы, 
Ш.Уәлиханов атындағы  КМУ-дің Ғылыми Кеңесінің  атаулы 
шәкіртақыларының иегерлері атанады. Озат оқу үлгерімі үшін 
90  студент жоғары деңгейлі шәкіртақы алады.

Факультет оқытушылары  әрбір студентті тұлға ретінде 
тәрбиелеп, болашақта бәсекеге қабілетті маман, әлеуметтік 
белсенді  әрі ұлтжанды  азамат ретінде қалыптастыруды 
өздерінің міндеті деп есептейді.         Егеменді Қазақстанның 
бәсекелестікке қабілетті тұлғасын қалыптастыруға мүмкіндік 
бере отырып, факультет оқытушылары студенттермен жұмыс 
жүргізу барысында қоғамдық-саяси және құқықтық тәрбиеге 
көп көңіл бөледі.  Факультетте  жеке тұлғаның шығармашылық 
қабілетін дамыту бағытында 3 үйірме, 2 танымдық клуб,  «Жа-
стар»  театры,  2 педотряд,  дебат клубы, би ансамблі, вокал 
тобы, Көңілділер, тапқырлар клубы    жұмыс жүргізеді. Осы 
мақсатта  Орыс филологиясы  кафедрасының «Дружень-
ка»  фольклорлық үйірмесі, «Рубикон»  танымдық клубы;  
қазақ филологиясы кафедрасының «Атамекен», «Жас қыран» 
үйірмелері, «Жастар»  театры;  шет тілдері кафедрасының  
«Зодиак»  жастар клубы;    Педагогика, психология  және 
әлеуметтік жұмыс кафедрасының  «Мейірлі жүрек» еріктілер 
қозғалысы;    «Әлеуметтік  және жас ерекшелігі педагогикасы 
кафедрасы ұйымдастырған  «Юность» педагогикалық жасағы, 
«Думан» педагогикалық жасағы, дебат клубы, көңілділер, 
тапқырлар  командасы (қазақ, орыс лигалары), би ансамблі, 
вокал тобы  жұмыс істейді.   Студенттер факультет, универ-
ситет, облыс, республика деңгейінде өткізілген іс-шараларға 
белсенді ат салысады. Мысалы,  2016 жылдың қаңтар айында 
Педагогика, психология  және әлеуметтік жұмыс кафедрасы 
Сандыктау балалар үйіне барып, іс-шара өткізді. 

2015 жылдың  желтоқсан айында  Уәлиханов ауданында 
өткен ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған ақындар ай-
тысында КФ-31 тобының студенті М.Қоңқаев бас жүлдеге ие 
болды.

Республика деңгейінде өткізілген  іс-шараларға да белсенді 
қатысып тұрады. Атап айтсақ, Астана қаласында өткен  С. 
Сейфуллиннің  120-жылдығына арналған «Жүреккке ыстық, 
көзге сүйік өз елім» атты  мәнерлеп оқу сайысы мен мүшәйраға 
1-2 курс студенттері М. Қоңқаев, А.Беспаева, А.Байысхан, 
К.Нысанбек  қатысып, алғыс хаттар мен естелік сыйлықтарға 
ие болды.  Қарағанды қаласында өткен Республикалық 
«Шертпе күй» фестивалі аясында өткізілген жас ақындар мен 
күйшілердің республикалық «Арна» конкурс-концертінде 
«Ақындар айтысы» номинациясын 2- курс студенті М.Қоңқаев 
иеленді. Филология және  педагогика факультетінің жаны-
нан құрылған “Жалын” дебат клубы Қостанай мемлекеттік  
педагогикалық институтының ұйымдастыруымен өткен “Үздік 
отыздыққа апарар 100 нақты қадам” атты турнирге қатысып 
тәжірибе алмасып қайтты.    

Халықаралық деңгейде өткізілетін  іс-шараларға  шет 
тілі: екі шет тілі  мамандығының    3-курс студенті    Каир-
жан Испандияр Қазақстан Республикасы чемпионатында 
классикалық жиму штангіден  II орынды иеленді.   Психо-
логия мамандығының 2-курс студенті  Тюленева Валерия  –   
Қазақстанның шаңғышылар жастар құрама командасының 
мүшесі, бірнеше дүркін чемпион, ІІ Әлем Чемпионатына 
қатысушы, спорт шебері.     

Университет ректоры, профессор А.А.Абжаппаровтың 
бастамасымен  2014 – 2015 оқу жылы  кафедралардың 
материалды-техникалық базасын жетілдіру жылы деп жария-
лануына байланысты заман талабына сай техникаға сұраныс 
беріліп, лабораториялық бағдарламалар алынып,  оқу ауди-
ториялары  интерактив тақталармен жабдықталып, лингафон 
кабинеттері іске қосылды. Мұның бәрі  университет ректо-
ры, профессор  А.А.Абжаппаровтың  өз ісінің шебері, алдына 
қойған мақсатқа жете алатын, іскер   басшы екендігінің дәлелі 
деп білеміз.. Факультеттің  абыройлы істерінің басы-қасында 
жүрген  университет ректоры, профессор А.А.Абжаппаров  әр 
істі үнемі қолдап, бағыт-бағдар беріп отырады.  Міне, осындай 
байсалды, кез-келген мәселеге байыппен, ақылмен  қарайтын 
басшының жетекшілігімен  филология және педагогика 
факультеті ұжымы   тынымсыз ізденіп,  абыройлы  еңбектеніп, 
университет мерейін асырып, еліміздің гүлденуіне өз үлесін 
қосуда. 

Университет, факультет ұжымы мен университет түлектерін 
атаулы мерекемен құттықтай отыра алдағы уақытта да  
Қазақстанның ғылым, білім кеңістігінде мәртебесі биік болып, 
абыройы  аса берсін демекпіз. 

Амренова Раушан Сақтиярқызы,
ф.ғ.к. филология және педагогика 

факультетінің деканы  
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Құқық бұзушылықтың 

алдын алу 

 Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы бар 
мәліметтердің талдауы Көкшетау қаласының 
жастары, сондай-ақ Ш.Уәлиханов атындағы 
КМУ студенттері арасында қылмыс жасау 
деңгейінің артып отырғанын көрсетеді.  Мы-
салы, Көкшетау қаласының ювеналды по-
лиция бөлімінің деректері бойынша 2016 
жылдың 2 айында облыс аймағында жа-
стар арасындағы қылмыс 4 пайызға (2778-
ден 2884-ке дейін) артқаны байқалады. 
Жалпы, 2016 жылдың ішінде 14-тен 29 
жас аралығындағы 248 тұлға қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды, оның 90-ы  орта 
мектеп оқушылары, 130-ы колледждердің  
білім алушылары  және 28-і жоғары оқу 
орындарының студенті. 

Мүліктік сипаттағы қылмыстар жаса-
уда жастар негізінен ұялы телефондар 
ұрлау және тонау, қарақшылық, алаяқтық, 
бұзақылық, дене жарақаттарын келтіру және 
т.б. қылмыстарды жиі жасайды. Ағымдағы 
жылы түрлі оқу орындарының студенттерінің 
күш көрсетіп, заттарды тартып алуы бойын-
ша 7 қылмыс (2015 ж. -3), 60 ұрлық (2015 
ж.- 52), 15 көлікті айдап әкету (2015 ж.-7), 3 
бұзақылық (2015 ж.- 3) жасау тіркелген.

Қылмыстардың статистикалық 
деректерінің талдауы кәмелет жасқа 
толмағандардың топпен жасаған қылмыс 
санының едәуір артқанын көрсетіп отыр. 
Топпен жасалған 248 қылмыстың (42%) 53-і 
кәмелет жасқа толмағандармен (2015 ж. - 51), 
ал 121-і (2015 ж. - 34) ересектермен бірігіп 
жасалған. 

2012 жылғы 7 ақпан күні Ш.Уәлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің Д. есімді студенті облыс 
орталығындағы «Еуразия» түнгі клубындағы 
төбелес кезінде Т. атты азаматқа жасаған 
жарақатының артының соңы өлім құшуына 
себепкер болып, аталмыш оқиға  қоғамда 
үлкен резонанс тудырды.

2014 жылғы 21 наурыз, сағат 04.50-
де Көкшетау қаласының Ішкі істер 
бөлімінің кезекші бөліміне Жедел жәрдем 
диспетчерінен «Нариман» дүкенінің жа-
нында 1989 жылы туған Р. есімді азаматтың 
өлі денесінің  табылғаны туралы хабарла-
ма келіп түсті. Өлікті қарау барысында шап 
жағындағы санның ішкі жағында түйреліп-
кесілген жара болғаны және қанның көп 
кеткені анықталды. Жедел  іздеу шаралары-
барысында Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-дің 
1996 жылы туған студенті ұсталды. Ол азамат 
сол түні  жастармен туған күнін тойлап, кейін 
кәмелет жасқа толмаған екі досымен Р. есімді 
азаматты кездейсоқ кездестірген. Кейін жа-
стар арасында өзара келіспеушілік туын-
дап, келеңсіздік соңы адам өліміне апарған 
төбелеске ұласқан.  

Сонымен бірге, үш колледждің 27 оқушысы 
Павлодар қаласының маңында орналасқан 
Красноармейка кентінде төбелес шығарған. 

Аталмыш жанжал Красноармейка 
кентіндегі аграрлық колледждің жанын-
да орналасқан ғимаратта болып, төбелеске 
18-ден 20-ға дейінгі жастардың қатысқаны 
анықталды. Осы тәртіп бұзушылыққа 
аграрлық колледждің және Павлодар 
қаласындағы оқу орындарының (көлік 
және коммуникациялар колледжі мен 
технологиялық колледжінің) студенттері 
қатысқан.

Төбелестен кейін терісі сыдырылған, 
көгерген жаралары бар төрт бала 
медициналық көмекке жүгінген. Бұл дерек 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің 293-бабы бойынша «Бұзақылық» 
деп анықталып,  ЕРДР-де тіркелді. Пав-
лодар облысының Ішкі істер бөлімінің 
баспасөз қызметі төбелеске қатысқандардың 
барлығының ұсталып, жауапқа 
тартылғандығы туралы хабарлады. 

Ондағы білім ордасының жоғары 
курсстуденттері төменгі курс студенттерінен 
ақша талап еткендігі анықталды. 

Бұл – кәдімгі әлімжеттік. Колледждің 
төменгі курс студенттері -«Серпін» 
бағдарламасы бойынша оңтүстік өңірлерден 
келген студенттер. Өзара сөзге келісіп қалған 
бірінші курс студенттері басқа колледждердегі 
жерлестерін шақырған. Бұның соңы түрлі 
оқу орындары студенттерінің жиналып, соңы 
төбелеске ұласқан. 

18 қыркүйек күні Теміртау орталық ауру-
ханасына терең және кесілген жарамен төрт 
жас адам түскен. Бұл жаралар колледж бен 
университет студенттерінің арасында болған 
төбелестің салдары болып отыр. Полиция 
қызметкерлерінің алғашқы деректері бойын-
ша жастар арасындағы жанжал бойжеткен  
үшін болғаны анықталды. 

 Осыған байланысты, Сіздерді ҚР 
Қылмыстық кодексінің баптарын-
да көзделгенсанкциялармен таныстыру 
қажетдеп санаймын. Олар – қорқытып 
алушылық, бұзақылық, қорқыту, өз-өзіне 
қол жұмсау күйіне жеткізу, қарақшылық, 
ауыр дене жарақаттарын келтіру. 

107-бап. Денсаулыққа қасақана орташа 
ауырлықтағы зиян келтіру

1.  Денсаулыққа қасақана орташа 
ауырлықтағы зиян келтіргені үшін бір мың 
айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі 
айыппұл салу немесе екі жыл бас 
ботандығынан шектеу, немесе сол мерзімге 
бас бостандығынан айыру сияқты жазалау 
шаралары қолданылады. 

109-бап. Азаптау
Ұрып-соғу немесе өзге күш қолдану 

әрекеттері жолымен тән зардабын шегу, 
бірақ денсаулыққа жеңіл ауырлықтағы зиян 
келтіргені үшін 

- жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріндегі айыппұл салу немесе сол 
мөлшердегі түзету жұмыстары немесе жүз 
жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмысқа тарту, немесе қырық бес тәулік 
мерзімге тұтқындау жазалары қолданылады. 

194-бап. Корқытып алушылық
1. Корқытып алушылық, яғни, басқа 

біреудің мүлкін немесе мүлікке құқықты 
беруді талап ету немесе күш көрсетіп 
қорқыту, жою сияқты зорлық көрсетіп 
мүліктік сипаттағы басқа әрекеттерді жа-
сау, жәбiрленушiнi немесе оның туыстарын 
масқаралайтын мәлiметтердi не жариялануы 
жәбiрленушiнiң немесе оның жақындарының 
мүдделерiне елеулi зиян келтiруi мүмкiн 
өзге де мәлiметтердi таратамын деп 
қорқытуы, жәбiрленушiнiң ар-намысы мен 
қадiр-қасиетiне зиян келтiретiн кез келген 
мәлiметтердi жариялаймын деп қорқытып, 
бөтен мүлiктi не мүлiкке құқықты берудi не-
месе мүлiктiк сипатқа ие өзге де әрекеттердi 
жасауды талап ету үшін 

- төрт мың   айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріндегі айыппұл салу немесе сол 
мөлшердегі түзету жұмыстары, немесе төрт 
жыл мерзімге дейін бас бостандығын шек-
теу, мүлікті тәлкілеп немесе сол мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазалары 
қолданылады.

293-бап. Бұзақылық.
1. Бұзақылық яғни, қоғамды анық 

құрметтемеуiн бiлдiретiн азаматтарға қарсы 
күш қолданумен не оны қолданамын деп 
қорқытумен, сол сияқты бөтеннiң мүлкiн 
жоюмен немесе бүлдiрумен не ерекше 
арсыздықпен ерекшеленетiн әдепсiз iс-әрекет 
жасаумен ұштасқан қоғамдық тәртiптi тым 
өрескел бұзушылық – екi мың айлық есептiк 
көрсеткiшке дейiнгi мөлшердегі айыппұл 
немесе сол мөлшердегі мерзiмге түзету 
жұмыстарымен, немесе екі жыл мерзімге дейін 
бас бостандығын шектеу, немесе сол мерзімге 
бас бостандығынан айырумен жазаланады.

Бүгінгі күні көбінесе жастардың қылмыс 
жасау себептерінің бірі - ол Қазақстан 
Республикасының қылмыстық және әкімшілік 
заңнамасының нормаларын білмеуінен болып 
отыр. Сонымен қатар, бұл санаттағы кейбір 
жеке тұлғалар қоршаған ортаға өзін таны-
ту, өзінің артықшылығын, күшін көрсеткісі 
келеді және олар жасаған қылмыс үшін жа-
заланбайтынына сенеді.  Ал қылмыстық 
жауапкершілік қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес 14 жастан басталады. Айғақтар 
мен қылмыс құрамы болған жағдайда 
айыпталушыға қатысты қылмыстық іс сотқа 
жіберіледі. Ойланбастан  жасалған құқық 
бұзушылық пен қылмыстар жас адамның 
кейінгі өміріне үлкен әсер етеді, себебі 
болашақта Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік және құқық қорғау органдарына 
жұмысқа орналасу барысында оның зардап-
тары кедергі болуы мүмкін. Қандай да бол-
масын бір келеңсіз әрекеттер жасамас бұрын 
бар тапқанын балаларына беріп, өздерін 
бәрінен шектеп отырған ата-аналарыңды 
ойлауды естен шығармауларыңызды айтқым 
келеді.  

Жатақханаларда тұрып жатқан студент-
терге кешке уақытында келуге, даулы 
жағдайлардың туындауына себепкер болатын 
сөзге келмеуге, көңіл көтеретін  орындарға 
бармау керектігін ескертемін. 

ҚР қолданыстағы заңнамаларының болар-
болмас бұзылғаны үшін студенттер универси-
теттен шығарылады және бұдан кейін оқуға 
қайта қабылдану құқығынан айырылады. 
Сондай-ақ, студенттік кеңес білім алушылар 
арасында тәртіпті, студенттер тарапынан күн 
тәртібінің сақталуын қадағалауды күшейту 
қажеттігін тағы да баса айтқым келеді.    

Н.Т.Əбжанов,
Ректордың көмекшісі 

My Teacher of English

Каждый человек, который был студентом, 
согласится, что студенческие годы - это пре-
красная пора. У каждого остаются хорошие 
воспоминания о студенческой жизни, о препо-
давателях, занятиях.

Незаметно пролетели четыре года моего об-
учения в КГУ им. Ш.Уалиханова. Я получила 
заветный диплом, начала свою трудовую дея-
тельность, но очень скучаю по студенческой 
жизни, с теплотой вспоминаю о замечательном 
педагогическом коллективе ВУЗа.

С большим удовольствием наша группа хо-
дила на занятия по иностранному языку. И все 
благодаря старшему преподавателю кафедры 
иностранных языков Русол Ирине Григорьев-
не. Она показала нам красоту и привлекатель-
ность английского языка, помогла полюбить и 
усвоить свой предмет. Ко всем практическим 
занятиям этот преподаватель подходит творче-
ски, использует новейшие технические сред-
ства обучения, эффективно применяет разноо-
бразные формы, методы и приёмы работы. 

Дисциплина «Методика преподавания ино-
странного языка в начальной школе», которую 
также вела Русол И.Г., была для меня совер-
шенно незнакомой. Постепенно изучая дан-
ную дисциплину, я открывала для себя новые 
идеи и технологии современного образования. 
Более того, я узнала о специфике различных 
методик обучения младших школьников ино-
странному языку. Они были адаптированы 
именно для данной возрастной категории. 
Наибольший интерес вызывали у меня следу-
ющие виды: «Методика Домана-Маниченко», 
«Методика Ильи Франка», «Проектная мето-
дика». 

В то же время я получила огромный  багаж  
теоретических знаний в области преподавания 
иностранного языка, ознакомилась с основны-
ми принципами, средствами, приемами обуче-
ния иностранному языку. 

Наиболее важной деятельностью в курсе из-
учения этой дисциплины было составление и 
проведение урока по технологии «case-study».

Итогом освоения мною курса дисциплины 
«Методика преподавания иностранного языка 
в начальной школе» стали публикации разра-
боток: «Кейс–технологии на уроках иностран-
ного языка», «Методика составления плана 
для урока иностранного языка», «Требования 
к современному уроку иностранного языка», 
«Методика обучения иностранным языкам», 
«English lesson on the topic of «My Family» 2nd 
class».

Данные разработки были опубликованы на 
сайтах: infourok.ru, kopilkaurokov.ru, Между-
народный каталог для учителей, преподавате-
лей и студентов, gotovimyrok.com. 

Еще одним большим достижением для меня 
является получение сертификатов и свиде-
тельств о размещении материалов на данных 
порталах.

На занятиях Русол И.Г. я приобрела нужные 
для жизни и работы знания, которые, я наде-
юсь, буду успешно применять на практике.

Доронина Елена,
выпускница 2016 г.

по специальности «Педагогика и 
методика начального образования»

To have another language is to 
possess a second soul.

Владеть другим языком – это 
как иметь вторую душу.

(Карл Великий)



қазан 2016 жыл 7

Тарихы терең білім ордасының мерейлі тойы
Арқа өңiріндегі беделді жоғары оқу  орындарының бірегейі, Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау мемлекеттік университеті – заманауи білім беру қызметінің отандық және шетелдік 
серіктестер нарығында өзіндік  сұранысы жоғары, мемлекеттік аттестаттау мен халықаралық 
аккредиттеуден сәтті өткен, Еуропа стандартына сәйкес қызметтің жоғары сапасына жетуге 
ұмтылу үшін халықаралық марапат белгісін иеленген, үш сатылы білім беру: бакалавриат, 
магистратура және PhD докторантураның бірнеше мамандықтары бойынша оқытуды сәтті 
жүзеге асырып келе жатқан,  қосдипломдық білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында 
шетелдік жоғары оқу орындарымен бірлескен жұмыс атқаратын, толық жабдықталған оқу-
зерттеу-өндірістік зертханалары мен кешені, спорттық-сауықтыру лагері, емшара қабылдайтын 
арнайы орталықтары бар білім және ғылым ордасы. 

Бүгінгі таңда университет қабырғасында отандық және халықаралық сайыстарды оқу, 
іздену, өнер саласында ерекше қолтаңбалары бар келешектің кемел білім нәрімен сусындап 
отырған студенттер, магистранттар және болашақ білікті ғылыми-педагогикалық маман бола-
тын PhD докторанттар білім алуда. Бұл, әрине, университет қабырғасында білім беріп жүрген 
ғылым докторлары, ғылым кандидаттары, PhD докторлар және кәсіби шеберлігі мол  білікті 
мамандардың тағылымды еңбектерінің нәтижесі. 

 Осыдан  тура 20 жыл бұрын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
1996 жылдың 23 мамырындағы №143 бұйрығымен Көкшетау педагогикалық институты, 
С.Сәдуақасов атындағы ауыл шаруашылығы институты және Қарағанды политехникалық 
институты филиалының негізінде жаңа оқу орны ретінде құрылып, қазақтың ұлы ағартушы 
ғалымы Шоқан Уәлихановтың  есімі берілген болатын.  Осыған орай, 30 қыркүйек күні қара 
шаңырақтың мерейтойымен астасқан дәстүрлі «Шоқан оқулары – 20» халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы да  ұйымдастырылды.  Алқалы жиынды жүргізіп отырған уни-
верситет ректоры, профессор  Ә.Ә.Әбжаппаров  университет ұжымы мен конференцияға 
қатысушы қонақтарды мерейлі мерейтоймен құттықтай келе, «Біздің басты мұрат-мақсатымыз  
– білім, ғылым, өнер жолында бағдары дұрыс шәкірттерді тәрбиелеумен қатар, Қазақстанның 
солтүстік өңірі мен жалпы еліміздің еңбек нарығында талап етілген қоғамның ағымдық 
қажеттіліктеріне сәйкес құндылықтар, білім мен біліктілікке ие жоғары білікті мамандарды 
даярлау»- деп,  университеттің негізгі миссиясын тілге тиек етті.

Аталмыш конференция еліміздің және алыс-жақын шетелдердің белгілі ғалымдарының 
қатысуымен өтті. Шараға Артуро Лавалле – Италия Республикасы, Рим қаласы, Гу-
льельмо Маркони университетінің ғылыми жұмыстар - халықаралық жобалар бойын-
ша қызметкері; Тынысов Бауыржан Ахметжанұлы – Ресей Федерациясы, Омбы қ., Ре-
сей қазақтары қауымдастығының мүшесі, Ф.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік 
университетінің «Қазақ тілі мен мәдениеті» орталығының директоры; Хавьер Родриго 
Иларри - Испания патшалығы, Валенсия  политехникалық университетінің «Гидротехни-
ка және инженерлік экология» кафедрасының профессоры; Вальдемарс Барисс - Латвия 
Республикасы, Елгава қаласы, Латвия ауыл шаруашылығы университетінің халықаралық 
ынтымақтастық орталығының жетекшісі және В. Далингер (проф., Ресей, Омбы қ.), А. Бутрин 
(Ресей,Челябинск қ.), С.Негимов (проф., Астана қ.), Е.М. Шайхутдинов (академик, Алматы қ.) 
және т.б. танымал ғалымдар, докторанттар мен  магистранттар қатысып, 332 аса баяндамалар 
18 ғылыми-әдістемелік бағыттар бойынша зерделеніп, талқыланды. Мұнымен қоса, ғылым, 
өркениет, мәдениет көкжиегінде өшпес із қалдырған, мәңгі жарық жұлдыздар шыңында қазақ 
ұлтының абзал перзенті Шоқан Уәлихановтың философия, этнография, тарих, фольклор,

мәдениет жайлы еңбектері мен пікірлерін конференцияға қатысушы ғалымдар жоғары бағалай 
келіп, профессор Қ.Қ.Әбуевтің «Ш.Уәлиханов және оның замандастары» атты монографиясы 
ғалым мұрасын тануға тұшымды үлес қосары атап өтілді.

Сонымен бірге, пленарлық мәжіліске  Ақмола облысының әкімі Сергей Витальевич Кулагин; 
ҚР Парламенті Сенатының депутаты, жазушы-драматург Ерғалиев Жабал Ерғалиұлы; ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің департамент директорының орынбасары  С.С.Ысмағұлова 
және әр жылдары университетте ректор қызметін атқарған  проф.Ш.И. Ибраев, проф.Н.Б. Ка-
лабаевтар арнайы келіп, университет ұжымына өз құттықтауларын білдірді. 
 Мерейтой барысында «Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 
жетістіктері» атты университет факультеттері мен зертханаларының көрмесі ұйымдастырылып, 
шара әрі қарай  Сырымбет ауылында орналасқан Ш.Уәлиханов атындағы тарихи-
этнографиялық мұражайға және «Айғаным» тарихи-мемориалдық кешеніне (Уәлихановтар 
қонысына) экскурсия жасаумен жалғасын тапты. Университет ұжымын арнайы құттықтауға 
келген  Дос-Мұқасан тобының  орындауындағы әсем әуендер де  мерекелік көңіл күйді арт-
тыра түскені анық.
 Сайып келгенде, жас ұрпаққа сапалы білім беріп жүрген тарихы терең солтүстік өңірдегі 
іргелі білім ордасы – Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 20 
жылдық мерейтойы  жоғары деңгейде аталып өтті.  Және де ғылым көкжиегінде  аға буын мен 
жас ғалымдардың  еркін  пікір алмасуына мүмкіндік жасады.  

Ғылым және коммерциялау бөлімі

Реализация совместных образовательных проектов в КГУ
Международное сотрудничество университета направлено 

на расширение и развитие научно-образовательных связей с 
международными организациями и зарубежными вузами-пар-
тнерами в соответствии с положениями Болонской декларации. 

Одной из важных направлении международной деятель-
ности КГУ имени Ш.Уалиханова является реализация 
международных образовательных проектов TEMPUS IV и 
ERASMUS+. Программа TEMPUS (Темпус), реализуемая при 
поддержке Европейской Комиссии, результативно работает на 
базе нашего вуза с 2008, и благодаря которой КГУ реализовал 
следующих 6 проектов.

- Проект- «Создание 4-х высших гостиничных школ» - ESHA 
(ЕША). В соответствии с программой реализации проекта 
университет открыл ресурсный центр, включающий компью-
терную и оргтехнику. А также на базе нашего университета 
была открыталаборатория ресторанного сервиса и технологии 
обслуживания для качественной подготовки высококвалифи-
цированных, конкурентоспособных специалистов индустрии 
туризма, востребованных на рынке труда.

- Проект«Профессионализация образования в социальной 
сфере» - LMTS (ЛМТС). По итогам данного проекта было 
создано, утверждено и введено в учебный образовательный 
процесс совместное методическое пособие для Акмолинской 
области, обучены 80 аналитиков по профессиям, выбраны три 
ключевые профессии и составлены соответствующие «Карты 
профессий», открыты центры подготовки по специальности 
«Социальная работа».

- Проект - «Учебная программа на основе Болонских прин-
ципов образования, ведущих к реформированию обучения в 
области охраны окружающей среды» СIBELES (СИБЕЛЕС). 
По итогам реализации данного проекта по новой программе 
закончили обучение и получили дипломы 41 студентов ипять 
преподавателей прошли ориентационные тренинги по Болон-
ской системе, ECTS и трехцикловому уровню обучения;

- Проект - «Охрана окружающей среды путем развития и 
применения устойчивых сельскохозяйственных технологий» 
EPASAT (ЭПАСАТ). Итогом реализации данного является 
создание лингафонного кабинета, ресурсных центров, а также 
создание образовательных программ в трех областях специ-
ализации (агроэкология, агротехнология  иагроинженерия).

- Проект «Интегрированное управление водооборотом: по-
вышение способности, квалификации и влияния в образова-
нии и бизнесе» I-Web (Ай-веб). В ходе реализации данного 
проекта была открыта научно-исследовательская лаборатория 
качества воды и разработаны книги на трех языках. 

- Проект «Создание центра карьеры в высших учебных заве-
дениях Центральной Азии для трудоустройства выпускников» 
UNIWORK (ЮНИВОРК). Устойчивостью данного проекта яв-
ляется открытие «Центра карьеры». Основной задачей Центра

является помощь выпускникам университета найти свое ме-
сто в условиях рыночной экономики, адаптации их к рынку 
труда и решению проблем занятости.

Наш университет в составе консорциума в 2015 и 2016 году 
получил финансирование Европейской Комиссии для реали-
зации четырех новых проектов ERASMUS+ KA 2 (ЭРАЗМУС 
+) – «Повышение потенциала высшего образования» всоставе 
консорциума университетов и организации из Европы, Цен-
тральной Азии, Грузии, Молдовы, Вьетнама, Монголии и Рос-
сийской Федерации: 

1. Это проекты по теме: «Доступность и гармонизация 
высшего образования в Центральной Азии через модерниза-
цию и разработку учебных программ». Координатор проекта: 
Cвободный университет Бургаса, Болгария

2.«Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских райо-
нов». Координатор проекта: Университет Хоенхайм, Германия

3. «Бакалавриат и профессиональная магистратура для раз 
работки, администрирования, управления и защиты компью-
терных сетей на предприятиях.

Координатор проекта: УниверситетТелематики,Италия.
4.«Прокладываяпутькмежрегиональноймобильностииобе-

спечениюсоответствия, качества и равенства доступа».
Координатор проекта: Университет Л’Аквила, Италия.
В рамках программы ЭРАЗМУС + KA1: «Кредитная мо-

бильность» и подписанных двусторонних договоров меж-
ду Кокшетауским государственным университетом им. 
Ш.Уалиханова (Казахстан) и Ведущими Европейскими Уни-
верситетами в 2015 году был объявлен конкурс на получе-
ние гранта для обучения и прохождения стажировок. На се-
годняшний день,более семи магистрантов и преподавателей 
университета прошли краткосрочное обучение (5 месяцев) и 
стажировки (7 дней) в следующих университетах:

1. Университет де Лас Пальмас де Гран Канария (Испания);
2. Высшая Центральная школа Нанта (Франция);
3. Латвийский Сельскохозяйственный Университет (Лат-

вия).
Проекты программы ERASMUS+ направлены на дальней-

шее развитие процессов интернационализации в сфере выс-
шего образования и будут содействовать усилению инициа-
тивного поведения нашегоуниверситета на глобальном рынке 
образовательных услуг

Данные европейские проекты предоставили возможность 
воспользоваться современными формами, методами, техно-
логиями и инновациями в области высшего образования, без 
которых невозможно нарастить национальные потенциал и 
конкурентоспо¬собность в данной сфере.

Какабаев А.А.,
Руководитель Центра

Международного сотрудничества,
академической мобильности

и полиязычия  



Мен осы мақаламда «Тіл білмеген, түбін білмейді.» деген Ғабит Мүсіреповтың нақыл сөзіне 
сүйенемін. Иә, расымен, Ғ.Мүсіреповтей атақты жазушының осы бір ауыз сөзіне келіспеуге болмас. 
Анасының ақ сүтімен, әкесінің өнегесімен бойына сіңген ана тілін қалай ұмытуға болады? Немесе 
қалай ғана өзінің ана тілін білмеуге болады? 

Көпке бірдей түкіргенім емес, дегенмен өз туған тілін шала білуден бөлек, мүлде білмейтін азамат-
тар кездеседі. Және өзімнің жекеменшік ойым мен жоғарыда атап өтілген Мүсіреповтың сөзіне сүйене 
отырып, осы азаматтардың тек тілін білмейтініне емес, сонымен қатар, өз тарихын, өз жұртын, жеті-
атасын білмейтініне сенімдімін. Бүгінгі қоғамда осындай азаматтар белең орын алуда. Ол дегеніміз 
өзінің тарихын, түп-тамырын, өзінің қай жұрттың ұрпағы екенін білмейтін, жеті атасы түгілі ана тілін 
білмейтін жетесіздердің көбеюі. Ал олар осы кейіптерімен тек өздері мазаққа қалмай, сонымен қатар 
егемендігін енді алып, кірпіштерін енді қалап жатқан зайырлы мемлекет қоғамын, сөзсіз, артқа тартпақ. 
Өкінішті, бірақ ащы шындық. Тілін білмей, оны қадірлемей жүрген мәңгүрттердің көбеюі жүрегіңді, 
отаныңа деген сүйіспеншілігіңді қынжылтады. Әрине, ондай жандардың барынша жоғалғанын қалар 
едім. Атақты ақын-жазушылардың, дәріс беретін ұстаздардың айта беретін ақылдары мен нақылдары 
әсер етпесе, «Сен ата-анаңның айнасысың!» деген намысқа тиер өткір сөздер әсер етер ме екен?

Болашақта кім боласың? Өз тіліңді білмей, өзге елдің сұлтаны боламын дейсің бе? Білесің бе, сол 
елде өз тілін құрметтейтін патриоттар жетіп жатыр. Ал сен өз еліңнің болашағы ретінде өз тіліңді 
пайдалан, жаңғырт, рухтандыр, өсір, өркендет, құрметте! Өзге ұлт өкілдері, оның ішінде атақты 
Қазақстандық тележурналист Мая Веронская сынды орыс ұлтының қызы сенің ана тіліңде керемет 
сөйлегенде, сен сөйлей алмайсың ба? Жоқ, ата-бабасы шешендіктерімен, ерліктерімен бар әлемге 
танымал болған сендей қазақ халқының ұрпағының қолынан бәрі келеді. Еліңнің болашағы сенің 
қолыңда. Сондықтан, өз тіліңде сөйле, тіліңнің падишасы, сұлтаны бол. Тіліңе осындай құрмет 
көрсете отырып, еліңді құрметте.

Диана УТЕЖАНОВА, 
филология факультеті, 2 курс.

«Егеменді елдің тірегі – білімді ұрпақ», - деп Елбасы айтқандай еліміздің болашағы жастардың қолында болғандықтан, келешектің негізін 
құрайтын жас мамандар бәсекеге қабілетті, білімді де білікті болуы өте маңызды.          

Мен өзім таңдаған жоғары оқу орнына түскенге дейін Алатау батыр ауылындағы С. Кәттебеков атындағы мектепте білім алдым. Алтын ұя 
мектебімдегі барша мұғалімдерге айтар алғысым шексіз. Біздің мектеп көлемінде 7 «Алтын белгі» иегері, 30-дан астам оқушылар 100 балдан 
жоғары жинап, өз білімдерін дәлеледеп шықты. Барлық сынақтардан жақсы өтіп, менде ұстаздарымның, ата-анамның сенімдерін ақтадым деп 
ойлаймын.  Мектепті аяқтаған соң, өзімнің таңдаған жоғары оқу орнына яғни, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне 
құжаттарымды тапсырдым. Қазір өзім қалаған «Тарих, заңтану, өнер және спорт» факультетінің «Тарих» мамандығының 3 курс студентімін.

Биыл Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне 20 жыл толмақ. Бүгінде университетіміз білім беру қызметінің аймақтық 
нарығында алдынғы орында келеді. Жалпы айтқанда ЖОО инфрақұрылымында соңғы үлгідегі жаңа компьютерлер, лингвистикалық кабинеттер, 
интернет-кафемен жабдықталған  бес заманауи оқу корпусы бар. Кітапхана қоры  да жыл сайын толықтырылып отырады. ЖОО материалдық – 
техникалық қорында 5 оқу залы, 2 мұражай – биологиялық және университет тарихы мұражайлары, екі дене шынықтыру – сауықтыру кешені, спорт 
залдары, профилакториялар, оқу шеберханалары, асханалар, жатаханалар, сондай-ақ, Ақмола облысының Зеренді демалыс аймағында орналасқан 
«Тұлпар» спорттық – сауықтыру лагері бар. Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті – ғылыми және білім беру шыңдарын 
бағындыруға бағытталған заманауи, қарқынды дамушы білім ордасы. Қазіргі таңда университетіміздің шетелдік университеттермен де байланы-
стары бар. 

«Тарих» мамандығының студенттерінің жетістіктерін біршама айтар болсақ, бізде белсенді студенттеріміз ғылыми жұмыстарымен Республикалық 
конкурстарда 1-ші, 2-ші орындарды иеленді. Омбы қаласындағы Қазақстан Республикасының өкілдігімен «Единая Россия» партиясының 
ұйымдастырған «Дружба длиною в жизнь» халықаралық конкурсына қатысып, жеңімпаз аталған студенттер де бар. Студенттер жыл сайын 
өтетін Республикалық пәндік олимпиадаға қатысып ғылыми жобаларын жоғары деңгейде қорғап, білімдерін көрсетіп жүр. Осындай дәрежедегі 
жетістіктеріміз бізге білім нәрін беріп отырған «Тарих» мамандығы ұстаздарының арқасы деп білемін. Алдағы уақытта бұдан да биік белестерді 
бағындырамыз деген сенімдемін. 

Мектепті бітіргелі отырған жас түлектерге алдағы уақытта сәттілік тілей отырып, оларды Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетіне оқуға түсуге шақырамын. Біздің университет сапалы білім беруімен ерекшеленеді. 

Елбасының жастарға арналған мына бір сөздері Қазақстандық әрбір  жас азаматтың санасында жаңғырып тұратыны анық “...жастарға айтарым - 
сендер халықаралық кеңістіктегі бәсекелестік күрестен сырт қалмауға ұмтылыңдар. Ол үшін тиянақты білім керек. Сосын сол білімдеріңді өмірде 
жарата білуді, оны нақты пайдалана білуді үйреніңдер. Әсіресе, не істеу керектігін жете түсінулерің  қажет. Сонымен бірге, сендер қандай да бір 
өзгерістерге қашанда дайын тұруларың керек. Әйтпесе, ғаламдық деңгейдегі Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі әншейін бос сөз болып қалады”. 

Құрметті студент-жастар! Университетіміздің бұданда әрі өркендеп, гүлденуіне біруіне атсалысайық.   

 Ізбасар Нұргүл, 
«Тарих»  мамандығының 3 курс студенті

Шоқанға арнау
Бір болайық әрқашан асқар елмен,

Бір Аллаһ нағыз бақыт басқа берген.
Шоқанның атындағы оқу ордам,

Бұл күні жиырма жасқа толған екен.

Айтайын ақ тілекті қайымдап бір,
Жас ұрпақ осыны пайымдап біл.

Шоқан деген бабамның ұлылығын,
Біз түгіл барлық әлем мойындап жүр!

Есімін бүгін оның кім білмейді?
Оқ бойы елден озып тұрды ілгері.

Жиырма жыл біз үшін сөз болып па?
Жүз жылдығын тойлармыз бір күндері.

Білім күніне арнау
Абылайдай хандарым төрім деген,
Сәкендейін ақындар көлім деген.

Ақан менен Біржандар әнге қосқан,
Бұл Көкше еш қазақтан бөлінбеген.

Бұл Көкше жақынынан жерінбеген.
Бұл Көкше игі іске ерінбеген.

Бұл Көкше Бурабаймен асқақ тұрып,
Көрінгенге қол жетер боп көрінбеген.

Бұл Көкшенің ғұмыры өлшенбейді,
Өмірменен, немесе өлімменен.

Көкшенің халқында сексен көлдің,
Суындай мөп-мөлдір ғой көңіл деген.

Бұл Көкшеден Шоқандайын бабам шығып,
Өлгенінше елім деген, жерім деген.

Осындай жерде білім алуды мен,
Бақыт деп айта аламын сенімменен.

Ордамызды енді ғана аттағандар,
Сендерге арнау болсын бүгінгі өлең.

Қасиетті өлкеде тәлім алып,
Бойларыңа дарытыңдар білім терең.

Себебі, бұл заманда адамдардың,
Деңгейі өлшенеді білімменен.

Студенттік кездерде болады әлі,
Сессия деп түндер кірпік ілінбеген.

Ұстаздарды көресіңдер сырттай қатал,
Ал, ішінен шәкіртім деп күлімдеген.

Баршаңызды білімгерлер құттықтаймын,
Бүгінгі білімдінің күніменен.

Тектілігі бұрқырап тұрған ордам,
Сағынып келдім сені бүгін де мен,
Өз қызым деп бауырына саялатқан,
Алғысты саған айтам түбінде мен. 

Күләш Нысанбек,
Филология факультетінің 

3-курс студенті

Университетке
арнау

Биыл, міне, мерейтойы ордамның,
Ордам менің, ордам менің қорғаным.

Мұндай сәтте шабыт қалмас тұншығып, 
Елжіредім, тебірендім, толғандым.

Биыл, міне, мерейтойы ордамның,
Сол орданың көргем талай қолдауын.
Сапар шеккен жолаушымын биікке,

Әлі күнге жолдамын мен, жолдамын.

Биыл, міне, мерейтойы ордамның,
Шоқан бабам ұлы ғалым, нар тұлғам.
Жас ұрпаққа білім жолын дәріптеп,
Болашаққа үміт берген сол бабам.

Биыл, міне, мерейтойы ордамның,
Ат шаптырып, тойлап жатыр бар қауым.

Ақ ниетпен қуанышқа бөленіп,
Кенелейік бақытына бұл тойдың.

Мұхамед Қоңқаев, 
қазақ филологиясы

 факультетінің 4 курс студенті

Құрбан айтқа
арнау

Құрбан айт - ерекше күн, мереке күн,
Мұсылманның асыға күте-тұғын.

Аллаһтың біздерге әмір еткен,
Малдарын құрбандыққа шала-тұғын.

Ерте тұрып, ғұсылын алатын күн,
Мешіттерде айт намазы оқылатын.

Аллаһтың біздерге парыз еткен,
Меккесіне қажылықпен бара-тұғын.

Бір-бірінің үйінен дәм тататын,
«Айттық» сұрап ерекше қуанатын.

Жақсылықтар жасалған шын ниетпен,
Сауап болып қайтады, ұмытпағын.

Алғың келсе Аллаһтың разылығын,
Орында Құрбан айттың міндеттерін.

Ісің мен қадамыңды ықыласпен,
Жасада, еш уақытта өкінбегің.

Сатан Гүлжауhар, 
филология факультетінің 1 курс 

студенті
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