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Алау

Жиынның негізгі мақсаты - 2014-2015 оқу 
жылында университеттің атқарған қызметі 
туралы есеп. Осыған байланысты көпшілік 
қауым назарына өткен оқу жылдарындағы 
университеттің қызметін көрсететін бейнемате-
риал ұсынылды. Онда осы уақыт аралығында 
атқарылған маңызды іс-шаралар, университеттің 
қол жеткізген зор жетістіктері, халықаралық 
қатынастардың нығайтылуы мен дамуы жəне уни-
верситет өміріндегі айтулы оқиғалар көрініс тапты.

 Аталған шараға университет қызметкерлері, 
ОПҚ жəне магистранттар қатысты.

Кездесуді құттықтау рəсімімен бастаған 
Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы жиылған қауымның 
көңіл-күйін көтеріп тастады. Бұл бірнеше жылдан 
бері университеттің қоғамдық əрі оқу-ағарту ісінде 
атқарған ерен еңбектері үшін ҚР ҒБМ тарапынан 
берілген марапаттар. Тарих, заңтану, өнер жəне 
спорт факультетінің Бейнелеу өнері жəне сызу 
кафедрасы мен Дене тəрбиесі жəне спорт теориясы 
мен практикасы кафедрасының Л.Ж.Қожабаева, 
О.И.Лузина, С.Д.Билялов, О.Ж.Сатиевтер сын-
ды оқытушылары. Оларға Құрмет жəне Төс 
белгілер табысталып, гүл шоқтары берілді. Ректор 
университеттің өркендеуі мен дамуы жолында 
көп еңбек сіңірген оқытушыларды құттықтай 
келе, осындай ·атақтар мен марапаттарға жақсы 
нəтижелерге қол жеткізген кез келген оқытушы – 
профессорлардың ие бола алатындығын атап өтті.

 Білім ордасының басшысы Ə.Əбжаппарұлы 
2014-2015 оқу жылындағы университеттің қызметі 
туралы есебін оқып, онда жылдық қызметті 
қамтитын қоғамның əлеуметтік-экономикалық 
жəне əлемдік білім беру стандарттарының 
талаптарына сай білім беру сапасын, оқыту 
технологиясы мен əдістемесін жақсартуда уни-
верситет басшылығы мен ұжымының ауқымды 

жұмыстарды атқарғандығын атап көрсетті. 
Сондай-ақ, болашақта жасалатын ·игі істер туралы 
да сөз қозғалды.

Ректордың баяндамасынан кейін сөз алған 
оқытушылар, магистранттар мен докторанттар 
университетте сапалы білім алу, ғылыммен ай-
налысу, алыс жəне жақын шетелдерге шығып, 
кəсіби тəжірибе жинау үшін бар мүмкіндіктер 
мен жағдайлардың жасалғандығын үлкен 
ризашылықпен айтып өтті. Соның бірі жас доктор-
ант, филология ғылымдарының магистрі Г.Бөкен 
жастар атынан сөз сөйлеп, ·университет туралы 
өзінің оң пікірін білдірді. Ол ·білім алушыларға 
жасалған жағдай үшін ректор Ə.Əбжаппарұлына 
зор алғысын айтып, өз қаламынан шыққан 
төлтуындысы – арнауын көпшілік назарына 
ұсынды.

 Отырыс соңында университет оқытушылары 
мен қызметкерлері өздерін толғандырып жүрген 
бірқатар өзекті мəселелерді қозғап, оларға меке-
ме басшысынан нақты əрі тұшымды жауаптар 
алды.····· Мекеме басшысы берген есепке жиылған 
қауымның көңілдері толып, өз ризашылықтарын 
білдірді.

Негізі, «басшылардың бойында үш түрлі қасиет 
болуы шарт: ұйымдастырушылық, өзі ғалым 
болуы жəне дипломат болуы керек»,- деген сөз 
бар ғой. Ендеше, осындай қасиеттердің барлығын 
да бойынан· табуға болатын ректор Əбдімүтəліп 
Əбжаппарұлын арқасында осындай шаралар тиісті 
деңгейде ұйымдастырылып, ойдағыдай өтуде.

 Ə.Əбжаппарұлы университеттің жағдайларын 
қадағалап отырылуын өз көмекшілеріне жүктеп, 
алдағы уақытта да осындай кездесулердің жиі 
болатынын атап өтті. Отырыс сонында Ректор 
университеттің ОПҚ тағы да жаңа оқу жылымен 
құттықтап, оларға шығармашылық табыс тіледі.

Қ ұ р м е т т і 
əріптестер мен сту-
денттер!

Сіздерді Қазақстан 
Республикасының 
К о н с т и т у ц и -
я с ы  к ү н і м е н 
ш ы н  ж ү р е к т е н 

құттықтаймын! 
Ұлтымыздың ұлан-

ғайыр тарихында Қасым 
ханның «Қасқа жолынан» бастау алған бүгінгі Кон-
ституциямыз – Елбасы ұсынып, халық қолдаған, 
елімізді биік белеске шығарған, тарихи маңызы 
аса зор құжат.

Ата Заңды ардақтау – келешекке керуен тартқан 
мемлекетіміздегі əрбір азаматтың асыл парызы.

Ел ім і зд ің  Ат а  Заңы  жаңа  Қазақст ан 
жетістіктерінің берік кепіліне айналды. Тиімді 
құқықтық жүйені орнықтыру арқылы біз 
экономикалық өсімге жəне қоғамның əл-ауқатының 
артуына қол жеткізіп, елімізде тұрақтылықты, 
бейбітшілік пен келісімді қалыптастырдық.   

Əр шаңыраққа құт-береке, ырыс пен ынтымақ 
тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын! 

Отанымыз - Қазақстан Республикасы нығайып, 
дами берсін!

Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
      мемлекеттік университетінің  ректоры,

профессор Ə.Əбжаппаров

Уважаемые преподаватели и студенты! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и 

началом нового учебного года!   
В этот день мы строим новые планы, мечтаем 

о новых достижениях, жаждем новых знаний и с 
нетерпением ждем новых знакомых, друзей.

Пусть полученные в учебных заведениях 
знания станут стартовой основой, необходимой 
для служения своему Отечеству! Пусть в вашей 
жизни всегда будет место знанию, мудрости, 

которые помогают справляться с житейскими 
неурядицами. 

Счастья и благополучия всем: студентам - успе-
хов в покорении наук, преподавателям - мудрости 
и терпения в обучении молодежи, родителям – по-
нимания и грамотного воспитания. 

Творческих успехов и крепкого здоровья!   

Ректор Кокшетауского государственного
 университета, профессор А.Абжаппаров 

Құрметті əріптестер мен студенттер!
Сіздерді мұсылмандардың ең ұлық мерекесі - қасиетті 

Құрбан айтымен шын жүректен құттықтаймын! Айт 
күнгі ізгі ниеттеріңіз бен шалған құрбандықтарыңызды 
Алла Тағала қабыл етсін! Əрбір отбасына бақыт, бақ-
береке орнасын! Көп ұлт пен ұлысты Отанымызға 
бірлік пен ынтымақ берсін! 

 Жаратқан Иеміз бəрімізге амандық, елімізге 
тыныштық, татулық əкелсін! Қасиетті мереке əр 
шаңыраққа шаттығын ала келсін! Жүректерімізге 
иман нұрын құйып, баршамызға екі дүние бақытын 
нəсіп етсін! Құрбан айт мүбəрəк болсын!

Ш.Уəлиханов атындағы КМУректоры 
Ə.Əбжаппаров

Құрметті əріптестер мен студенттер!
Сіздерді ұстаздарымыздың кəсіби мерекесі - 

Мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Ұстаз – ұлағатты есім. Шəкірттерін білім нəрімен 

сусындатып, тəлім-тəрбие беру, жақсы қасиеттерді 
бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор.

 Білім мен ғылымға, ұрпақ тəрбиесі жолына арнаған 
қызметтеріңізде  əрдайым абырой биігінен көріне 
беріңіздер! Шəкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, 
еңбектеріңіз жана берсін! Осынау мерейлі мереке күні 
Сіздерге зор денсаулық,  отбасыларыңызға береке-
бірлік, жас ұрпақты оқыту мен тəрбиелеу жолындағы 
істеріңізге мол табыс, шығармашылық жетістіктер 
тілеймін.

Құрметпен,
ректор, профессор Ə.Əбжаппаров

Ректордың ұжыммен кездесуі

2015 жылғы 3 қыркүйек ·күні Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің ректоры, профессор Ə.Əбжаппаров университет ·ұжымымен кездесу өткізді.

Уважаемые коллеги и студенты!
От всей души поздравляю Вас с Днем Консти-

туции Республики Казахстан!
Конституция – основа стабильности и про-

цветания страны, гарант прав и свобод каждого 
казахстанца. Основной закон является главным 
путеводителем Республики в его развитии и осно-
вой социально – экономических и политических 
процессов в обществе, а также достижений нашей 
страны в различных сферах.

За эти годы Конституция доказала свою со-
стоятельность. Однако на этом ее потенциал не 
исчерпан. Основной закон страны по-прежнему 

остается главным условием процветания суверен-
ного Казахстана.

Строгое следование Конституции — основа 
успешного развития государства, эффективности 
ответов на новые вызовы современности, граждан-
ского согласия в обществе.

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра, 
счастья и оптимизма!

Ректор Кокшетауского государственного 
университета им. Ш.Уалиханова

профессор А.Абжаппаров

Құрметті ұстаздар мен студенттер!
 Сіздерді Білім күнімен жəне жаңа оқу 

ж ы л ы н ы ң  б а с т а л у ы м е н  ш ы н  ж ү р е кт е н 
құттықтаймын! 

1 қыркүйек - жаңа бастамалардың, жаңа 
ізденістердің, жаңа идеялардың символы 
болмақ.  Жаңа оқу жылында биік белестерге 
көтеріліп, білімнің заңғар шыңына жетіңіздер.  
Өмір сынақтарынан да, білім сынақтарынан да 
ешқашанда сүрінбеңіздер. Жарық таңдарға қол 
созып, білімнің аппақ сəулесін бойларыңызға 
терең сіңіріңіздер!

Сіздерге шығармашылық табыс, қажымас 
қайрат, зор денсаулық тілеймін.

Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау  мемлекеттік 

университетінің  ректоры,
профессор Ə.Əбжаппаров

Уважаемые коллеги и студенты!  
От чистого сердца поздравляю вас с професси-

ональным праздником  - Днем учителя! 
Учитель - это очень важный человек в жизни 

каждого из нас. Его труд требует инициативы и 
самостоятельности при решении многих проблем 
обучения и воспитания.  

Сегодня у у вас профессиональный праздник, и 
вы, конечно, достойны самых искренних и теплых 

поздравлений и пожеланий в свой адрес. Я хочу 
поздравить вас и пожелать вам в этот праздничный 
день крепкого здоровья, благополучия в семье, 
успехов в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения, больших творческих достижений 
и искренне поблагодарить за то, что вы даете самое 
главное в жизни - знания.    

С уважением,  
ректор, профессор А.Абжаппаров

Главная цель встречи – отчет за проведенную 
в 2014-2015 учебном году работу. Вниманию со-
бравшихся был представлен видеоматериал о де-
ятельности университета за прошедший учебный 
год. В видеофильме нашли отражение важные ме-
роприятия, достигнутые успехи университета, раз-
витие и укрепление международных отношений, 
знаменательные события в жизни университета.

 На мероприятии присутствовали сотрудники, 
ППС и магистранты университета.

Встречу с поздравительным словом открыл Аб-
думуталип Абжаппарович. Он вручил сотрудникам 
награды МОН РК за особые заслуги в общественной 
и учебно-просветительской деятельности универси-
тета – это преподаватели кафедры Изобразительное 
искусство и черчение и кафедры Физкультура, 
теория и практика спорта Кожабаева Л.Ж., Лузина 
О.И., Билялов С.Д., Сатиев О.Ж. Им были вручены 
нагрудные знаки и ·цветы. Вручив награды и по-
благодарив преподавателей за вклад в развитие и 
успехи университета, ректор отметил, что любой 
преподаватель, профессор может получить такие 
звания и награды за достижения в работе.

 Руководитель учебного заведения Абжаппаров 
А.А. прочитал отчет о деятельности университета 
в 2014-2015 учебном году, он отметил ·огромную 
работу руководства и коллектива университета 
в социально-экономической области и в области 
улучшения качества обучения, технологий и 
методик обучения· в соответствии с мировыми 

стандартами образования. Также он рассказал о 
добрых делах, которые прошли в университете.

После доклада· ректора выступили преподава-
тели, магистранты и докторанты, они выразили 
благодарность за предоставленную им возмож-
ность заниматься наукой, получать качественные 
знания, стажироваться и набираться опыта за 
рубежом в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Докторант, магистр филологических наук Бокен Г. 
выступила от имени молодежи, она высказала свое 
мнение об университете,· поблагодарила ректора 
Абжаппарова А.А. за создание условий обучаю-
щимся и прочитала свое посвящение.

 В заключение встречи преподаватели и сотруд-
ники университета обратились к ректору по вол-
нующим их вопросам и получили на них ответы. 
Собравшиеся остались довольными отчетом руко-
водителя учебного заведения и поблагодарили его.

Есть такое высказывание: «Руководитель дол-
жен обладать тремя качествами – он должен быть 
организатором, ученым и дипломатом». Всеми 
этими качествами ректор Абдумуталип Абжаппа-
рович обладает и благодаря им такие мероприятия 
организуются и проводятся на должном уровне.

 Ректор возложил на своих помощников кон-
тролирование ситуации в университете и отметил, 
что подобные мероприятия будут проводиться и 
впредь. В конце встречи ректор еще раз поздравил 
ППС с новым учебным годом и пожелал всем 
творческих успехов.

Встреча ректора с коллективом
3 сентября 2015 года ректор Кокшетауского государственного университета 

им.Ш.Уалиханова, профессор Абжаппаров А.А. провел встречу с коллективом.
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Бұл экспедиция тобы қазақтың ұлы ханы 
Абылай· 40 жыл хандық құрған қасиетті 
де киелі Көкше жерінен 2015 жылдың 11 
қыркүйегінен бастау алып, қазақ хандығы 
құрылған көне Тараз шаhарына жетіп 
тоқтамақшы.

 Оның құрамы 12 ғалым жəне 10 журналист 
пен түсірілім тобынан тұрады.

Экспедиция өз қызметін 3 бағытта жүзеге 
асырмақ:

1. Жастарды отансүйгіштікке баулу;
2. Ғылыми танымдық – Қазақ мемлекетінің 

тарихы ·мен мəдени мұрасын зерттеу бойынша 
ғылыми-танымдық іс-шаралар өткізу;

3. Ақпараттық – республикалық озық БАҚ, 
АНК порталы, G-GLOBAL алаңы· арқылы 
рухани жəне ұлттық бірлікті нығайтатын 
адамгершілік құндылықтарды дəріптеу жəне 
насихаттау.

 Экспедицияның мақсаты – Қазақстан 
халқының тарихи-мəдени жəне рухани 
мұрасын тану жəне насихаттау негізінде 
Қазақстандықтардың рухани жəне ұлттық 
бірлігін нығайту.

Э к с п е д и ц и я н ы ң  м і н д е т т е р і  5 
институционалдық реформаны· іске асыру бой-
ынша Елбасы белгілеген 100 нақты қадамнан 
тұратын Ұлт жоспарын жүзеге асыру.

Осыған орай, Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы əріптестерімен жəне тарих саласының 
ғалымдарымен бірлесе отырып, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
республикалық «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» тарихи-
мəдени экспедициясын ұйымдастырып отыр.

 Ш.Уəлиханов атындағы КМУ ректоры 
Ə.Əбжаппарұлы шараға қатысушыларды 
Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтой-
ымен құттықтап, келесі құрамдағы экспе-

диция мүшелерімен, атап айтсақ, экспеди-
ция төрағасы, ҚР Президенті жанындағы 
«Қоғамдық келісім» РММ əдістемелік 
қамсыздандыру жəне Ғылыми-сараптамалық 
қолдау қызметінің жетекшісі, ҚХА ҒСҚ 

мүшесі, т.ғ.д., профессор Н.У.Шаяхметов, ҒСҚ 
мүшесі, Астана қаласының ҚХА ғылыми-
сараптау тобының жетекшісі, «Қазақстанның 
Əзербайжан мəдени орталықтары Одағының» 
Президенті, халықаралық «Туран-экспресс» 

газетінің бас редакторы, т.ғ.д., профессор 
В.К.Салахов, ҚХ БҒМ Мемлекет тарихы 
институты директорының орынбасары, про-
фессор, тарихшы, ғалым А.Н.Қашқынбаев, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің Халықаралық қатынастар 
кафедрасының доценті, т.ғ.к. Ə.Қ.Əлпейісов, 
«Ұлт тағдыры» Республикалық Қоғамдық 
Қозғалыс төрағасы, ҚХА ҒСҚ мүшесі, 
саясаттанушы Дос Көшім Қалмаханұлы, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражай 
директоры Мыңбай Дархан Қамзабекұлы, 
ҚХА ҒСҚ мүшесі, тіл саласының мама-
ны Ғосман Төлеғұл, ҚХА ҒСҚ мүшесі, 
«Қырғызстан-Астана» қырғыз этномəдени 
бірлестігінің жетекшісі Ш.А.Исмаилов, ҚР 
Президенті жанындағы МБА Этносаралық 
жəне конфессияаралық қатынастарды зерттеу 
орталығының жетекші ғылыми қызметкері 
Т.Ж.Жақиянов, Қазақстан Географиялық 
Қоғамының өкілі, Қазақстан блогерлер 
Альянсының Президенті Ғалым Байтук, 
Қазақстан Географиялық Қоғамының өкілі, 
«Bike The Earth!» саяхатын бастаған Мағжан 
Сағымбаевпен таныстырды.

 Шараға қатысып сөз сөйлегендер ең асыл 
қазына – ел бірлігі жəне Қазақтың рухын 
биікке көтеру мəселесі жөнінде баса айтып, 
жастарға рухани қолдау берді.

Отырыс соңында экспедиция мүшелеріне 
ауқымды сұрақтар қойылып, оларға тұшымды 
жауаптар алынды. Осындай қазақтың зи-
ялы қауымдарынан дəріс тыңдаған білім 
ордасының студенттері өздеріне мол рухани 
азық алып, жақсы ниетпен тарқасты.

Шараға қатысқан экспедиция мүшелері 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің мұражайын 
аралап, естелік фотосуретке түсті.

Конференция мақсаты - қазақ хандығы 
мен қазақ халқының тарихын, еліміздің 
ө р ке н д еу і н е  ж ə н е  н ы ғ а ю ы н а  ө м і р і 
мен қызметін арнаған көрнекті тарихи 
тұлғалардың еңбектерін жəне есімдерін 
жастарға насихаттау. 

Іс-шараға белгілі тарихшылар, қоғамдық 
ұйымдардың өкілдері  университеттің 
ОПҚ мен студенттері жəне БАҚ өкілдері 
қатысты. Шара барысында· универси-
тет кітапханашылары кітап· көрмесін 
ұйымдастырды.

 Аталған шараны Ш. Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университетінің тəрбие 
ісі жөніндегі проректоры Сейітқасымов Ама-
най Асылбайұлы өзінің құттықтау сөзімен 
ашты.

Коференция баяндамашылары:
1. Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік унивеситетінің Отан тарихы 
жəне ҚХА кафедрасының профессоры, т.ғ.д. 
Əбуев Қадыржан Қабиденұлы. «Президент 
Н.А.Назарбаев об истоках казахской госу-
дарственности»

2. «Өрлеу» БАҰО-АҚ Ақмола облысы 

бойынша ПК БАИ филиалы ЖҒ(Г)АƏИТ 
кафедрасының аға оқытушысы - Уəлиев Серік 
Сұлтанбекұлы.

3. Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мелекеттік университетінің проректоры, 
т.ғ.к, профессор м.а. - Сейтқасымов Аманбай 
Асылбайұлы.

4 .  Жа лпы т арих  жəне  фило софия 
каферасының аға оқытушысы – Уалиев Та-
лапкер Асқарұлы.

5. Отан тарихы жəне ҚХА кафедрасының 
докторанты - Карсакова Гүлмира Болатқызы.

6 .  «Тарих»  мамандығының 2  курс 
студенті -· Сəдуахас Мұхамеджан. «Қазақ 
мемлекеттілігінің бастаулары жəне қазақ 
хандары».

7. «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығының 
2 курс студенті - Күляш Нысанбек. Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арнау оқыды.

 Шараға қатысқан баяндамашылар ең асыл 
қазына – ел бірлігі жəне Қазақтың рухын 
биікке көтеру мəселесіне баса назар аударып, 
·жастарға рухани қолдау берді.

Конференция соңында оның қарары 
қабылданды.

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 
республикалық «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» тарихи-мəдени 

экспедициясы мүшелерімен кездесу

«Қазақ мемлекеттілігі: 
өткені жəне бүгіні» атты 

студенттердің ғылыми-практикалық  
конференциясы

2015 жылғы 16 қыркүйек күні Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің салтанат залында· Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақ 
мемлекеттілігі: өткені жəне бүгіні» атты студенттердің ғылыми-практикалық·· конфе-
ренциясы өтті.

Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің салтанат залында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған республикалық «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 
тарихи-мəдени экспедициясы мүшелерімен кездесу өтті.

Цель конференции: пропагандировать среди 
молодежи имена видных исторических лич-
ностей, посвятивших свою жизнь и деятель-
ность процветанию и укреплению·Казахского 
Ханства.

В мероприятии приняли участие известные 
историки, представители общественных объ-
единений, ППС и студенты университета и 
представители СМИ. Библиотекари универ-
ситета организовали выставку книг.

 Конференцию с приветственным словом 
открыл ·проректор по воспитательной работе 
Кокшетауского государственного университета 
им. Ш.Уалиханова Сейткасымов Аманай· 
Асылбаевич.

Докладчики конференции:
• Профессор кафедры Отечественной 

истории и АНК Кокшетауского государствен-
ного университета им. Ш. Уалиханова, д.и.н. 
Абуев Кадыржан Кабиденулы. «Президент 
Н.А.Назарбаев об истоках казахской государ-
ственности» 

• Ст. преподаватель кафедры МПЕН(г)Д 
филиала АО НЦПК «Орлеу» по Акмолинской 
области Уалиев Серик Султанбекович.

• Проректор Кокшетауского государствен-
ного университета им. Ш. Уалиханова, к.и.н., 
и.о. профессора Сейткасымов Аманбай Асыл-
баевич. 

• Старший преподаватель кафедры Всеоб-
щей истории и философии -Уалиев Талапкер 
Асқарұлы. 

• Докторант кафедры Отечественной исто-
рии и АНК Карсакова Гульмира Болатовна. 

• Студент 2 курса специальности «История» 
Садуакас Мухамеджан с докладом «Қазақ 
мемлекеттілігінің бастаулары жəне қазақ 
хандары».

• Студентка 2 курса специальности «Ка-
захский язык и литература» Куляш Нысанбек 
прочитала посвящение 550-летию Казахского 
Ханства. 

 Выступившие участники конференции 
прочитали лекции, пропагандирующие 
духовные и  нравственные ценно сти , 
укрепляющие единство народа, способ-
ствующие патриотическому воспитанию 
молодежи.

В заключении была принята резолюция 
конференции.

Студенческая научно-практическая 
конференция «Казахская государствен-

ность: прошлое и настоящее», посвящен-
ная 550-летию Казахского ханства.

16 сентября 2015 года в актовом зале Кокшетауского государственного университета 
им. Ш.Уалиханова прошла студенческая научно-практическая конференция «Казахская 
государственность: прошлое и настоящее», посвященная 550-летию Казахского ханства.
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Құрбан айт мерекесі ежелден мұсылман 
қауымының бейбітшілік пен  бірлік, 
мейірімділік пен өзара көмек сияқты 
адами құндылықтарды нығайтатын ең 
басты мерекелерінің бірі. Бұл мереке 
игіліктің, адамгершіліктің, кеңпейілділіктің, 
жақындарға жанашырлық пен қамқорлықтың 
салтанат құруының нышаны. Осындай 
қасиетті күні жетімдерге, қарттарға, 
мүгедектерге жəне  əлеуметтік жағынан аз 
қамтылған, тұрмыс деңгейі төмен отбасы-
лар сияқты мұқтаж жандарға көрсетілетін 
қайырымдылық  көмек жүректерді 
ізгілік пен ризашылыққа толтыратын, 
əрі  елдің береке-бірлігін бекемдейтін, 
қанағат пен қайырымдылықты арттыра-
тын мейрамдардың бірі болып саналады. 
Құрбан шалу адам баласын шүкіршілік пен 
тəубаға келіп, аманатқа қиянат жасамауға 
шақыратын дəстүр.

Алла Тағаланың разылығы үшін Шоқан 
бабамыздың атындағы білім ордасының 
басшысы Əбдімүтəліп Əбжаппарұлының 
бастамасымен құрбандыққа мал шалы-
нып, мерекелік дастарқан жайылды. Ұлық 
мейрамға 100-ден астам қонақ арнайы 
шақырылды. Жалпы университет бойынша 
Құрбан айт мерекесіне 1200 адам қатысып, 
мерекелік астан дəм татты. 

Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінде игілікті 
істермен айналысу дəстүрге айналған.

Атап айтсақ, əлеуметтік жағдайлары төмен 
жəне жетім балаларға тегін тамақ беріліп, 
оларға қажетті жеңілдіктер қарастырылған. 
Олар жатақханалармен де тегін қамтамасыз 
етілген. Сонымен бірге Сандықтау жəне 
Айыртау аудандарындағы балалар үйлеріне 
жыл сайын ақшалай жəне заттай көмек 
беріледі. Соғыс жəне еңбек ардагерлеріне, 
қарттар мен мүгедек жандар да біздің наза-
рымыздан тыс қалып жатқан жоқ. 

Аталмыш шараны Ш.Уəлиханов атындағы 
КМУ ректоры Əбдімүтəліп Əбжаппарұлы 
өзінің құттықтау сөзімен ашып, жиылған 
қауымды Құрбан  айт  мереке с імен 
құттықтады. Одан кейінгі сөз кезегі ҚМДІ 
Ақмола облысы бойынша Науан Хазірет 
атындағы мешіттің бас имамы Қанат 
Қыдырминге беріліп, ол мұсылмандардың 
ең ұлық мерекесі - қасиетті Құрбан айт 
мерекесімен құттықтай отырып, жиылған 
жамағатқа төмендегі сөздерін арнады:

Жаратушы Иеміз тілектерді қабыл етіп, 
құт-береке сыйласын! Елімізде əрқашан 
бейбітшілік, бірлік жəне келісім болсын! 
Баршаңызға зор денсаулық, сəттілік жəне 
амандық тілеймін!

Айт күнгі ізгі ниеттеріңіз бен шалған 
құрбандықтарыңызды Алла Тағала қабыл 
етсін! Əрбір отбасына бақыт, бақ-береке 
орнасын! Көп ұлт пен ұлысты Отанымызға 
бірлік пен ынтымақ берсін! 

 Жүректерімізге иман нұрын құйып, 
бəрімізге екі дүние бақытын нəсіп етсін! 

Құрбан айт мүбəрəк болсын!-деп сөзін 
аяқтады.

Сонымен бірге бұл игі шараға облыстық 
жəне қалалық мекемелердің басшылары, 
БАҚ өкілдері, соғыс жəне тыл ардагерлері, 
университеттің еңбек жəне Ауған соғысының 
ардагерлері де арнайы шақырылып, оларға 
үлкен құрмет көрсетілді. 

Дастарқан басында үлкендер жағынан 
жақсы қасиеттерге итермелейтін уағыздар 
айтылып, университет жастарына жақсы 
тəлім-тəрбие берілді. 

Мереке барысында қасиетті  қара 
шаңырақта қазақтың күйлері ойнап, əсем 
де əуезді əндер шырқалды. Осынау ұлық 
мерекеден мол ғибрат алған студенттер 
қауымы білім ордасының əкімшілігі мен 
ұйымдастырушыларға өз ризашылықтарын 
білдіріп, жақсы əсермен тарқасты.

Курбан айт - праздник жертвопри-
ношения, один из главных праздни-
ков мусульман, укрепляющий такие 
человеческие ценности как мир и 
единство ,  мило с ердие  и  взаимо-
помощь. Он олицетворяет идеалы 
нравственного совершенствования, 
стремления человека к состраданию 
и милосердию, является символом 
благополучия, человечности  и добра. 
В этот священный день оказывается 
помощь сиротам, престарелым, ин-
валидам и всем нуждающимся, люди 
проявляют взаимную любовь, госте-
приимность и щедрость.   

 В нашем университете, который 
носит имя нашего предка Шоқана, по 
инициативе руководителя учебного 
заведения Абжаппарова Абдумутали-
па Абжаппаровича было совершено 
жертвоприношение, накрыт празд-
ничный дастархан и были специально 
приглашены свыше 100 гостей.  В 
общем, в праздничном мероприятии  
приняли участие и отведали празд-
ничное угощение 1200 человек.

 В  Кокшетауском государствен-
ном университете им.Ш.Уалиханова 
стало традицией совершать добрые 
дела.  Студенты из малообеспечен-
ных семей и дети-сироты охвачены 
бесплатным питанием, обеспечены 
бесплатным общежитием, им дела-
ются необходимые скидки. Кроме 
этого, детским домам Айыртауского и 
Сандыктауского районов каждый год 
оказывается материальная помощь. 
Не остаются без нашего внимания 
ветераны войны и труда, престарелые 
и инвалиды. 

Мероприятие открыл ректор КГУ 
им.Ш.Уалиханова Абжаппаров Абду-
муталип Абжаппарович, он поздравил 
гостей с праздником Курбан айт. Сле-
дующее слово было предоставлено 
главному имаму мечети им.Науана 
Хазрета по Акмолинской области 
Канату Кыдырмину. Ол  поздравил 
собравшихся с праздником Курбан 
айт со словами: 

Да будут приняты Всевышним Ал-
лахом наши пожелания, да удостоит 
Он всех мусульман милостью своей 
и прощением! Пусть этот праздник 
станет для мусульман светлым и ра-
достным, и укрепит их веру, побудив 
к свершению благих дел! От всей 
души желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья,  благополучия, 
счастья, терпения, успехов и всего 
самого наилучшего!

Мир Вам, милость Всевышнего 
Аллаха и его благословение! 

На  праздник  были приглашены 
руководители областных и город-
ских учреждений,  представители 
С М И ,  в е т е р а н ы  в о й н ы  и  т р уд а , 
в е т е р а н ы  т руд а  у н и в е р с и т е т а  и 
Афганской войны, им были оказаны 
почести и уважение. За дастарха-
ном  взрослые не навязчиво вели 
воспитательную беседу с молоде-
жью университета. 

Праздник продолжился исполнени-
ем песен и кюев.

 Мероприятие произвело на  сту-
дентов хорошее впечатление,  они 
прослушали наставления старших и 
выразили благодарность администра-
ции университета.    

Университетте қасиетті 
Құрбан айт мерекесіне арналып 

Құрбан шалынды

В университете в честь священного 
праздника Курбан айт   было 

совершено жертвоприношение  

Құрметті жамағат, əріптестер мен 
студенттер!

Сіздерді барша мұсылмандардың ең 
ұлық мерекесі - қасиетті Құрбан айты-
мен шын жүректен құттықтаймын! 

Құрбан  айт мерекес і  ежелд ен 
мұсылман қауымының бейбітшілік 
пен  бірлік, мейірімділік пен өзара 
көмек сияқты адами құндылықтарды 
нығайтатын ең басты мерекелерінің 
б і р і .  Б ұ л  м е р е к е  и г і л і к т і ң , 
адамгершіліктің, кеңпейілділіктің, 
ж а қ ы н д а р ғ а  ж а н а ш ы рл ы қ  п е н 
қамқорлықтың салтанат құруының 
нышаны. Осындай қасиетті күні 
жетімдерге, қарттарға, мүгедектерге 
жəне  барша мұқт аж жандарға 
көрсетілетін көмек жүректерді ізгілік 
пен ризашылыққа толтырады. Жəне 

де елдің береке-бірлігін бекемдейтін, 
қанағат пен қайырымдылықты арт-
тыратын мейрамдардың бірі болып 
саналады. Құрбан шалу адам баласын 
шүкіршілік пен тəубаға келіп, аманатқа 
қиянат жасамауға шақыратын дəстүр. 
Ол Ибраһим пайғамбардан бастау алып, 
кейін Алланың елшісі Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбардан сүннет болған. Бүгін 
міне, Алланы бір, Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарды хақ деп білетін мұсылман 
баласы үшін Жаратушымыз белгілеп 
берген екі мейрамның ұлығы — Құрбан 
айт күндеріне де келіп жеттік. 

Алла Тағаланың разылығы үшін Шоқан 
бабамыздың атындағы білім ордасында 
құрбандыққа мал шалынып, берекелі 
дастарқан жайылып, шат-шадыман 
қуанышқа бөленіп жатыр. 

Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
м ем л е ке т т і к  у н и в е р с и т е т і н д е 
игілікті істермен айналысу дəстүрге 
айналған. Атап айтсақ, əлеуметтік 
жағдайлары төмен жəне жетім 
балаларға тегін тамақ беріп, оларға 
қажетті жеңілдіктер жасау. Оларды 
жатақханалармен тегін қамтамасыз 
ету. Сонымен бірге Сандықтау жəне 
Айыртау аудандарындағы балалар 
үйіне жыл сайын ақшалай жəне зат-
тай көмек беріледі. Соғыс жəне еңбек 
ардагерлеріне, қарттар мен мүгедек 
жандар да біздің назарымыздан тыс 
қалмайды. 

Құрметті ағайын!
Жаратушы Иеміз тілектерді қабыл 

етіп, құт-береке сыйласын! Елімізде 

əрқашан бейбітшілік, бірлік жəне 
кел іс ім болсын!  Баршаңызға  зор 
денсаулық, сəттілік жəне амандық 
тілеймін!

Айт күнгі  ізг і  ниеттеріңіз  бен 
шалған құрбандықтарыңызды Алла 
Тағала қабыл етсін! Əрбір отбасына 
бақыт, бақ-береке орнасын! Көп ұлт 
пен ұлысты Отанымызға бірлік пен 
ынтымақ берсін! 

 Жаратқан Иеміз бəрімізге амандық, 
елімізге тыныштық, татулық əкелсін! 
Қасиетті Құрбан айт мерекесі əр 
шаңыраққа шаттығын ала келсін! 
Жүректерімізге иман нұрын құйып, 
жиылған қауымға екі дүние бақытын 
нəсіп етсін! Айттан айтқа əрдайым 
аман- есен жете берейік ағайын! 

Құрбан айт мүбəрəк болсын!

2015 жылғы 24 қыркүйек күні Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің асханасы мен 3 студенттік жатақханаларында барша 
мұсылмандардың ең ұлық мерекесі - қасиетті Құрбан айт мерекесі тойланып өтті. 

24 сентября 2015 года в 14.00 в столовой Кокшетауского государственного универ-
ситета им.Ш.Уалиханова и в трех студенческих общежитиях прошло празднование 
священного для всех мусулман праздника Курбан айт.



4 қыркүйек 2015 жылАлау

Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің ректоры Ə.Ə.Əбжаппаров 2015 жылдың 1 
қыркүйегінде «АгроИнтерТех» ЖШС-нің басты кеңсесінде· 
бас директор Теміржанов Мұрат Баритұлымен кездесті.

 Бұл компания Challenger, Massey Ferguson жəне Fendt 
сияқты əлемдік топтағы озық брендті агротехниканың ресми 
дистрибьюторы болып табылады. Ол Солтүстік Қазақстанды 
ауыл шаруашылығы саласының үздік құрал-жабдықтарымен 
қамтамасыз ету ісімен айналысуда.

Сонымен қатар сатып алынатын· техникаға қызмет көрсету 
сервисі бойынша да үлкен жұмыстар атқаруда. Бүгінде ·«Агро-
ИнтерТех»· қоймаларында кез келген жөндеу жұмыстарын 
сапалы жəне тез орындауға қажетті барлық заттар бар.

« А г р о И н т е р Т е х »  Ж Ш С  б а з а с ы н д а  « A G C O » 
корпорациясының· ауыл шаруашылығы техникасын сату жəне 
оған сервистік қызмет көрсету бойынша Қазақстандағы тұңғыш 
дилерлік Орталық ашылды.

Осы кездесу аясында Ш.Уəлиханов атындағы КМУ мен «Аг-
роИнтерТех» ЖШС арасында өзара түсіністік пен стратегиялық· 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Ректор Кокшетауского государственного университета имени 
Ш. Уалиханова· Абжаппаров А.А. первого сентября 2015 года 
посетил· головной офис ТОО «АгроИнтерТех», в котором 
прошла встреча с генеральным директором Темиржановым 
Муратом Баритовичем.

 Эта компания является официальным дистрибьютором ·агро-
техники мирового класса ведущих брендов: Challenger, Massey 
Ferguson и Fendt и специализируется на поставке в Северный 
Казахстан лучшего сельскохозяйственного оборудования.

Также проводится большая работа по сервисному обслужи-

ванию реализуемой техники. На сегодняшний день в складах 
«АгроИнтерТех»· есть все необходимое для качественного· 
и оперативного· выполнения· ремонтных работ любой слож-
ности.

На базе ТОО «АгроИнтерТех» открыт· первый в Казахстане 
дилерский центр· по продаже и сервисному обслуживанию 
сельхозтехники корпорации «AGCO».

В рамках данной встречи был подписан меморандум о и 
стратегическом сотрудничестве между КГУ им. Ш. Уалиханова 
и ТОО «АгроИнтерТех».

Ш.Уәлиханов атындағы КМУ мен 
«АгроИнтерТех» ЖШС арасындағы 

ынтымақтастық туралы 
меморандум

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между 
КГУ им. Ш. Уалиханова и ТОО «АгроИнтерТех»

Асылы, абыройлы 
жастың астарында 
сандаған еңбектер, 
еленген ғибратты 
ғұмыр жатқандығы 
аян. Кешегі еліміздің 
тарихында өткен  са-
яси қуғын-сүргіннің 
құрбаны, халқым 
деп қапыда кеткен 
Алашшыл, ұлтшыл, 
т е к т і  ə у л е т т і ң  
ұ р п а ғ ы   Ж а м -
шит Темірбекұлы 
Көкшетау облысы, 
Көкшетау ауданы,  
«Октябрьдің   40 
жылдығы» ауылын-
да 1935 жылдың 11 қыркүйегінде дүниеге келген. 

Болашақ ғалым 1959 жылы Алматы мемлекеттік 
медициналық академиясы, санитар-гигиеналық факультетін 
тəмамдағаннан кейін, өзінің еңбек жолын ҚР Денсаулық 
Сақтау Министрлігінің эпидемиология, микробиология жəне 
жұқпалы  ауруларының ҒЗИ қызмет атқарумен бастаған. 
Онда 30 жылдан астам қызмет атқарды. 

Жамшит Темірбекұлы  1959-1964 жылдары – кіші ғылыми 
қызметкер, 1969 жылы  аға ғылыми қызметкер, 1975-1977 
жылдары Москва қаласы, РФ МҒА полиомиелит жəне виру-
сты энцефалит институтының докторанты болса, 1978-1989 
жылдары  ҚЭМЖАИ  эпидемиология бөлімінің меңгерушісі 
қызметін де абыроймен атқара білген.

1989-1998 жылдары – ҚР Денсаулық сақтау маманда-
рын жетілдіру институты, эпидемиология кафедрасының 
меңгерушісі, 1999-2001жылдары - БҰҰ дамыту бағдарламасы 
бойынша «Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау 
Министрлігінің» Ұлттық эксперті болып  қызмет етті. 

2001 жылдан бері Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің «Биология жəне оқыту 
əдістемесі» кафедрасының  профессоры Жамшит 
Темірбекұлының  жоғары маманданған вирусолог-эпиде-
миолог екендігі де белгілі.  Ұстаз-ғалым Ж.Т.Темірбеков 
алғаш рет Оңтүстік-Батыс аймақтарының шөлді-құмдақ 
жерлерінде қырым геморрагиялық қызба (кокала) ауруының  
таралуын зерттеген.

Б ү г і н г і  к ү н і  т а ғ ы л ы м ы  м о л  д а р а б о з  ұ с т а з 
Ж.Т.Темірбековтың жетекшілігімен 30-дан аса дипломдық 
жəне магистерлік жұмыстар орындалған.  Əлбетте, бұл 
дегеніміз –  ғалым бойындағы тынымсыз ізденімпаздық, 
ғылыми-зерттеушілік əлеуетінің  толыққандылығы. 

Микробиология жəне вирусология,  валеология, 
медициналық жəне ветеринарлық биотехнология пəндерінен 
дəріс оқып, шəкірттерінің ыстық ықыласына бөленген зерделі 
ғалымның 150-ден аса ғылыми еңбектері бар, оның ішінде 2 
монографиясы, 15 оқулық жəне  оқу құралдарын əзірлеген. 
Олар негізінен санитарлы-эпидемиологиялық мəселелерге 
жəне Қазақстандағы  экологиялық-эпидемиологиялық са-
раптамаларына арналған.

«Жақсының жүзі жарқын жарқылдаған, Жақсыда еш 
сыр қалмас айтылмаған»  - демекші,  осынау ерен еңбектің 
нəтижесінде «Денсаулық сақтау үздігі» (1968) белгісімен, 
«Құрмет белгісі» (1981) орденімен, «Еңбек ардагері» (1985), 
«Қазақстан Республикасының ғылымына үлес қосқаны 
үшін» (2006) медальдары, бірнеше рет Құрмет грамотала-
рымен марапатталған.

Ұстаз жолы қызық та қиын жол. Мұғалім болу кез 
келгеннің қолынан келсе де, екінің бірінің қолынан нағыз 
ұстаз болу келе бермесі анық. 

Жалықпай ұстаздық  етіп, əріптестері мен шəкірттеріне 
осы бір маңызды саланың қыр-сырын үйретуден жалыққан 
емес. Бүгінде біз Жамшит ағаны  абырой – беделге ие болған 
тəжірибелі, ұлағатты ұстаз ретінде танимыз. Оны əрдайым 
құрметтеп, мақтан тұтамыз.

Сонымен бірге «Бала – балқытылған алтын, оны қандай 
қалыпқа құйып, қандай мүсін жасаймын десе де ұстаздың өз 
қолында» демекші Жамшит Темірбекұлының өзінің сүйікті 
ісі – бала тəрбиесін өмірінің мəніне айналдырғаны да бар. 
Сізді осы бір  мерейлі тойыңызбен шын жүректен құттықтай 
келе деніңізге саулық, мағыналы ұзақ ғұмыр, бойыңызға 
қажымас қайрат, абыройлы ісіңізге мол табыс тілейміз. 
«Ісің оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқың 
шықсын десең, көпшіліктің адамы болыңыз» деп əлемнің 
екінші ұстазы атанған Əл-Фараби бабамыз айтқандай 
Сіз меңгерткен білім нəрі мен ғибратты өміріңіздің жолы 
кейінгі шəкірттеріңіздің сарқылмас қазынасына айнала 
берсін демекпін.

Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің 
Биология жəне ОƏ кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к. 

доцент, «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
атағының иегері  

Шынар Дурмекбаева 

ҚР Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға 
арналған·«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру мақсатында 2015 жылғы 19 қыркүйек күні сағ. 10.00-
де «Көкшетау қаласының дене тəрбиесі жəне спорт бөлімі» ММ 
ұйымдастыруымен «Біз салауатты өмір салты үшін!» ұранымен 
«Денсаулық фестивалі» кең ауқымды акциясы өткізілді.

 Аталған шараға Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің 1 курс 
студенттері, сондай-ақ Көкшетау қаласындағы мектеп оқушылары 
мен колледж жəне жекеменшік ЖОО-ның студенттері де атсалысты.

 Университеттің ТІЖ проректоры А.А.Сейітқасымов бас оқу 
ғимаратының алдына 5 факультеттен жиналған 1000-ға жуық ОПҚ 
мен студенттерді «Денсаулық фестивалімен» құттықтап, оларға 
сəттілік тіледі.

 «Денсаулық фестивалі» барлық қатысушылар үшін таңғы 
жəне өндірістік гимнастиканы насихаттау, салауатты өмір салтын 
жүргізу мəдениетін, сонымен қатар салауатты өмір салты жөнінде 

ақпараттандыруды жоғарылату жəне əр спорт түрінде өздерін 
көрсетуге мүмкіндік беретін· «Біз салауатты өмір салты үшін!» 
ұранымен өткізілді.· Білім ордасы жанынан бастау алған студенттер 
легі Бұқпа тауының етегінде орналасқан «Динамо» спорт кешенінде 
жаттығуларын жалғастырды.

 Аталмыш акцияны өткізудегі басты мақсат – жұртшылықтың, 
бұқара халықтың назарын денсаулықты сақтау мен нығайтуға, 
салауатты өмір салтын ұстануға ·шақыру. 

 Президент милясына бірінші рет қатысқан Ш.Уəлиханов 
атындағы КМУ-дің· 1 курс студенттері сергектіктің үлкен 
жаттығуын алып, терең əсерге бөленіп, ·жақсы ниетпен үйлеріне 
тарқасты.

 Осылайша, спорт күні Көкшетаулықтарға мерекелік көңіл-күй 
сыйлады.

Болашақта осындай спорт акциялары дене шынықтыру жəне 
спортпен айналысудың үлкен жетекшісі болса екен дейміз!

«Біз салауатты өмір салты үшін!» атты 
ұранымен өткен «Денсаулық фестивалі»

Ұлағатты ғұмырын 
ұлықтай білсек...

Қазақта «Жақсының жақсылығын айт - нұры тасысын, 
жаманның жамандығын айт - құты қашсын» дегендей, ау-
зын ашса, ақ жүрегі көрінетін адал жан, саналы ғұмырын 
оқу-ағарту ісіне арнап келе жатқан  ниеті түзу, пейілі кең  
университетіміздің ұлағатты  ұстаздарымыздың бірегейі 
– Жамшит Темірбеков  биыл  сексен жасқа толып отыр.  

Д а в н о 
и з в е с т е н 
такой факт, 
что в систе-
ме образо-
вания долго 
и плодот-
ворно  рабо-
тают только 
те,  кто са-

моотверженно предан  делу обучения и 
воспитания, кто отдает этому процессу 
свой педагогический талант и профес-
сионализм. Именно к таким людям – 
«золотому педагогическому фонду» КГУ 
им. Ш. Уалиханова - относится старший 
преподаватель кафедры иностранных 
языков - Краснопёрова Ольга Евгеньевна. 

С 1977 года ее жизнь неразрывно свя-
зана с «Alma mater», куда она вернулась 
после двухгодичной работы в средней 
школе № 16 г. Кокшетау. Почти 40 лет 
в стенах КГУ им. Ш. Уалиханова Ольга 
Евгеньевна прививала студентам любовь 

к языку Гёте и Шиллера. Вот уже на 
протяжении нескольких лет студенты 
Ольги Евгеньевны выигрывают гранты 
на языковую стажировку в Германию по 
программам DAAD и LOGO.

Ее занятия отличаются интересным 
подходом обучения ко всем видам ре-
чевой деятельности, она глубоко знает 
свой предмет и прекрасно владеет ме-
тодикой преподавания немецкого языка. 
Ольга Евгеньевна пользуется большим 
уважением и авторитетом среди коллег 
и сотрудников университета, добрый, 
искренний и отзывчивый человек.

О таких людях как Ольга Евгеньевна 
говорят -  «прирождённый лидер». Все, 
с кем она общается, отмечают ее способ-
ность сплачивать вокруг себя людей. Ор-
ганизатор, заводила, инициатор – полна 
идей и планов, всегда в центре событий и 
все ей по плечу. Легка на подъем, деятель-
ная - рядом с ней заряжаешься энергией, 
бодростью и позитивом.

Имея большой практический опыт 

работы, организаторский талант, обладая 
такими качествами как компетентность и 
ответственность, закончив аспирантуру, 
Ольга Евгеньевна прошла путь от препо-
давателя до заведующего кафедрой (1997 
– 2001гг.). За это время она проявила 
себя как внимательный руководитель, 
болеющий душой за свой коллектив и 
стремящийся сделать так, чтобы каждому 
преподавателю под ее началом работа-
лось комфортно. 

В канун профессионального праздника 
хотелось бы выразить Ольге Евгеньевне 
огромную благодарность и признатель-
ность за многолетнюю и плодотворную 
работу, за вклад в образование и воспи-
тание молодого поколения Казахстана, за 
популяризацию немецкого языка в нашем 
регионе. От всей души поздравляем Оль-
гу Евгеньевну с Днем Учителя и желаем 
ей сохранить оптимизм, бодрость духа и 
жизнерадостный настрой!

Кафедра иностранных языков

Мы гордимся нашими наставниками
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2015 жылдың 18 қыркүйегі күні Ш.Уəлиханов 
а т ы н д а ғ ы  К ө к ш е т ау ·  м е м л е к е т т і к 
университетінің·· салтанат залында Қазақстан 
Республикасының оқу-ағарту ісінің үздігі, 
республикаға танымал ұстаз, қазақ филоло-
гиясы кафедрасының академиялық доценті 
Таңсық Жұрынқызының 70 жасқа толу ме-
рейтойына арналған кезектен тыс кеңейтілген 
ғылыми Кеңес мəжілісі өтті.

 Аталмыш шараны· Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университетінің рек-
торы, профессор· Əбдімүталіп Əбжаппарұлы 
Əбжаппаров өзінің құттықтау сөзімен ашты.

 Кеңеске университеттің ОПҚ жəне про-
ректорлары, Ғылыми Кеңестің хатшысы 
Г.Т.Тлеубердина, п.ғ.д.,проф. Б.Б.Жахина «Ұстаз 
ғибраты» баяндамасы, Ақмола облысы білім 
басқармасының жанындағы «Көкшетау қаласы, 
Ақан сері атындағы мəдениет колледжінің» 
директоры Құралай Ғазизовна Идрисова, 
«Көкше» академиясының профессоры· Қасиет 
Какенұлы Молғаждаров, Көкшетау қалалық 
білім беру басқармасының бастығы Бейбіт 
Əйтімұлы Жүсіпов,· Ақмола облыстық балалар 
ауруханасының бас дəрігері Қайыр Хамитұлы 
Абдрахманов, М.Ғабдуллин атындағы көп 
тілде оқытатын мектеп –гимназиясының ди-
ректоры Айнагүл Қыдырбайқызы Балташева, 
№ 18 орта мектептің директоры Жақсылық 
Құланұлы Өтебаев,·· филология жəне педагоги-
ка факультетінің деканы Раушан Сақтиярқызы 
Əмренова жəне БАҚ өкілдері қатысты.

 Конференция барысында қатысушылар мен 
қонақтардың назарына ·ұлағатты ұстаз - Таңсық 
Жұрынқызының өмірі мен зерделі де зерек, пара-
сатты, ұлттық жəне адамзаттық құндылықтарды 
бойына дарытқан тұлғаларды тəрбиелеу 
жолындағы педагогикалық қызметінен бейнеба-
ян· ұсынылды. Мұғалім ісі сырттай қарапайым 
болғанымен – тарихтағы ең ұлы істің бірі 

екеніне тағы бір көзімізді жеткіздік. «Шəкіртім 
алған білімін өз кəдесіне жаратып, өмірде өз 
жолын адаспай таба білсе, менің мақсатымның 
орындалғаны»,- деп ой түйген Таңсық апай да 
өз оқушыларына деген ризашылығы мен ыстық 
ықыласын ·білдіріп өтті. Негізінде, Ана мейiрiмi 
мен ұстаз мейiрiмi егiз.

 Педагогикалық қызметтегі табыстары 
мен ұстаздық жолындағы ерен еңбегі үшін 
Таңсық Жұрынқызы ҚР БҒМ-нің «Ыбырай 
Алтынсарин»·медалімен марапатталып, универ-
ситет басшысы Ə.Əбжаппаров бұл марапатты өз 
қолымен табыс етті.

 Сонымен бірге кешке қатысқан ұстаздың 
туған-туысқандары, əріптестері мен оқушылары 
өздерінің жүрекжарды лебіздерін білдірді.

 Мерейлі кеш естелік суретке түсумен аяқталды.

Таңсық Жұрынқызының 70 жасқа толу 
мерейтойына арналған кезектен тыс 
кеңейтілген ғылыми Кеңес мəжілісі

18 сентября 2015 года в актовом зале 
Кокшетауского государственного уни-
верситета им.Ш.Уалиханова состоялось 
внеочередное расширенное заседание 
Ученого совета, посвященное 70-летнему 
юбилею отличнику просвещения, из-
вестному в Республике учителю, акаде-
мическому доценту кафедры казахской 
филологии Тансык Журын.

 Заседание с приветственным словом 
открыл ректор Кокшетауского государ-
ственного университета им. Ш.Уалиханова, 
профессор Абжаппаров Абдумуталип Аб-
жаппарович.

 На заседание присутствовали ППС и 
проректора университета, ученый секретарь 
Ученого совета Тлеубердина Г.Т., директор 
«Колледжа культуры им.Акана-сэре г. Кокше-
тау» при Управлении образования Акмолин-
ской области Идрисова Куралай Газизовна, 
профессор Академии «Кокше» Молгаждаров 
Касиет Какенович, начальник Кокшетауского 
городского управления образования Жусупов 
Бейбит Айтимович, главный врач Акмолин-
ской областной детской больницы Абдрахма-
нов Каир Хамитович, ·директор полиязычной 
школы-гимназии им. М.Габдуллина Балташе-
ва Айнагуль Кыдырбаевна, директор средней 
школы №18 Утебаев Жаксылык Куланович, 
декан факультета филологии и педагогики 
Амренова Раушан Сахтияровна и предста-
вители СМИ. Д.п.н., профессор Жахина Б.Б. 
выступила с докладом «Ұстаз ғибраты».

 Учитель – это больше, чем профессия, учи-
тель – это призвание. Своей работой учитель 
закладывает основы мировоззрения многим 
поколениям, являясь образцом мудрости и 
справедливости.

 За многолетний добросовестный труд и 
успехи в педагогической деятельности Тан-
сык Журын наградили медалью «Ибрая Ал-
тынсарина» МОН РК, ее вручил руководитель 
университета Абжаппаров А.А.·

 Родственники, коллеги и бывшие ученики 
поздравили юбиляра и выразили свои наи-
лучшие пожелания.

 Праздничное мероприятие завершилось 
общим фото на память.

Оқу-тəрбие  ісі ағартушылық деп  бекерге  
аталмаған. Адамның санасына  тигізер ықпалы 
осындай. Себебі  рухы биік ұрпағы бар, көкірек 
көзі ояу жұртына сенген қоғам қашанда мықты. 
Тегін сақтаған  əулетті, қызырлы шаңырақты 
ібіліс те  иектей алмайды деген бар.

Сана да – бір шырақ. Зиялы тəлімгер оның 
отын тұтатса, ізгілік игілікке, əдептілік 
əдемілікке ұласады.

Адамдық қасиеттің жауқазындай ашылуына  
да себеп керек.  Үлкендер мида жеті шырақ  
болады дейді. Соның кем дегенде  үшеуі  жанса 
– ақылдылық,  бесеуі маздаса – ұлылық. Жетеуі  
бірдей сəуле шашса –  пайғамбарлық екен. Бұл 
теңеудің  астарында  «ағартушылық» сөзінің  
маңызы өте  зор  екендігі  танылады. 

Өткенді  парақтасақ, «Бір аллаға  сиы-
нып, кел, балалар, оқылықты» мирас еткен  
Ыбырай бабамыздан  бастап, қолына қалам 
ұстаған  дала  зиялыларынан бала  оқытуға 
араласпағаны кемде-кем.

 Мұғалім  атану –  ұлтымыздың  ұғымында 
үлкен мəртебе. Оны тек  шəкірттері ғана емес, 
ауыл-аймақ, ел-Отан, көпшілік тыңдаған, 
қатты сыйлаған, зор құрмет тұтқан. Əсіресе 
ХХ ғасырдың орта тұсында мұғалім  үнемі  
көш басынан  көрінді.  Түзде де, үйде де өрелі 
өнегесімен  дараланды. Сондықтан болар  
батаның ең зоры, ең үлкені  «мұғалім бол» 
болды.  Кейінгі  толқын да  мұғалімді  ерекше  
құрметтеді, мұғалім болуды  армандады.

Қасында жүрсең қазынаға  кенелгендей 
байитын, үмітің артып, сенімің нығаятын 
үлкен  ұлағатымен, көргенді іс-əрекеттерімен  
есімізде қалған аға-апаларымыз  аз емес. 
Соның бірі  жəне  бірегейі – танымы терең, 
талғамы кемел ұстаз Т.Жұрынқызы. 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің  түлегі Т.Жұрынқызы еңбек 
жолын  Щучье қаласындағы мектеп-интер-
натта  қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі  
болудан бастады. Ол өзінің  ортасы жайын-
да:  «Тəжірибе тірнектеліп жиналады жəне 
тағылымнан туады. Тағылым тəрбиенің  мəуесі 
деп санаймын.  Егер  жас мұғалім тағылымды 
ортаға түссе,  ұстаздық мүдде-міндетіне сана-
лы қарап, ұрпақ тəрбиесінің жауапкершілігін  
жүрегімен сезініп, ізденіске ұмтылады. Менің 
ұстаздық  қадамымды бастаған мектебім 
тағылымды орта болды», –  дейді («Ізгі парыз» 
33-бет). 

Өнерге бай, тілге  шешен Т.Жұрынқызы 
талай игі істің ұйытқысы болды. Ұжымына  
ажар берді, ынтымақ, бірлік  тұтасты.

Мұғалімдік  те –  дарындылық сияқты  ерекше 
қабілет. Ол кемелденіп барып, ағартушылық, 
ұстаздық дəрежеге жетеді.

Т.Жұрынқызының  бір сабағының  куəсі 
болған  методист-мұғал ім ,  Қазақст ан 
Республикасының оқу-ағарту ісінің үздігі  
Е.Керімбаев: «Мұғалім өлеңді сыңғырлаған 
əсем əуезбен, құлаққа  жағымды  үнмен 
серпілте төгіп-төгіп жіберді. Балғындар 
өлеңнің құдіретін алғаш  ұққандай, ұстазға 
кірпік  қақпай қадала қарап, қыбырсыз  қатып 
қалған.  Өлең  оқылып біткен  соң да, олар əсер 
құшағында үн-түнсіз отырып қалды», –  деп 
таңқалысын білдіреді.

Себебі З.Қабдоловқа шəкірттері айтқандай, 
аудиторияға  кіріп-шығып, сабақ  беріп 
жүргендердің бəрі  ұстаз емес.. .  Асау 

аудиториялардың арынын басып, назарын 
аудара алатындай терең ой, ой болғанда да  
телегей  теңіздей толассыз ағып, лықсып келіп 
тұрған білімнен туындайтын  ой, сол ағыл-тегіл 
ағынды нақты  сəтке, нақты  жағдайға қарай 
таңдап, талдап  қажетті арнаға бұра алатын 
парасат, соны мөлдіретіп, ойнатып жеткізе ала-
тын  таза, нəрлі, суретті, тірі тіл шеберлікпен  
өріледі.  Таланатты  ақын,  көрнекті  жазушы 
атану үшін талант қаншалықты қажет болса,  
үлкен əріптермен жазылатын   Ұстаз  атану  
үшін де  талант соншалықты қажет.

Əріптестерінің  сөзімен айтқанда, мазмұнды  
ғұмырды əрдайым  биіктен іздейтін ұстаздың  
алдынан  талай шəкірт ұшып, өмірден  өз орын-
дарын  тапты.  Сүйікті  мамандықтарының иесі 
болды, мəселен,  қалалық оқу бөлімінің басшы-
сы, облыстық оқу бөлімінің əдіскері, облыстық 
балалар   ауруханасының  бас дəрігері,  сот, 
мектеп директорлары, мұғалімдер т.т.

ХХ ғасырдың 80-90 жылдары  оқыту 
ж ү й е с і н д е  ғ ы л ы м и - ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
ізденістердің молынан   кірген жылы  болды. 
Жаңашыл мұғалімдердің өзара  тəжірибе 
алмасып, ой бөлісетін, пікір таластырып, 
дəлелдейтін, ұстаз əріптестерінің назарын ау-
дарып,  өзінің творчестволық лабораториясын 
таныстыру мүмкіндігі туған кезең болды. Бұл 
кезеңді  білім  беру жүйесінің «алтын ғасыры 
немесе алтын кезеңі» десе де болар. Одақ  
көлеміндегі  жаңашыл  ұстаздар  бірін-бірі 
таныды. Тəжірибе  алмасты. Оқыту жүйесінде, 
оқытудың амал-тəсілінде шекара болған жоқ.  
Педагогикалық  ойды дамытып, творчестволық 
жігерін жаныды, ұстаздың  оқытудың таңдаулы 
формаларын  өздігінен  ізденуіне мүмкіндік 
туды. 

Е р е к ш е  е ң б е к қ о р л ы ғ ы м е н , 
ізденімпаздылығымен танылған ұстаз 
Т.Жұрынқызы  бұл орайда да  үлкен биіктен 
көрінді. 

«Бағдарлама – байыпты, оқулық – сапа-
лы болсын», –  деген принципті ұстанған  
ұстаз  қазақ тілі  мен əдебиетін оқытудың 
жетілдірілген бағдарламасын талдауға қатысты 
(Қазақстан мектебі журналы №1,1987). 

Оқытудың сол тұстағы талабы бойынша ең 
оптималды түрін қарастыра білді. 

Оқыту жүйесіне «оқушының өзіндік ойла-
уын қалыптастыру», «оқушының оқу еңбегін 

ұйымдастыра білу» терминдерін енгізді. 
Панорамалық, проблемалық  деп ата-

латын сабақ  түрлерін  көрсетті.  1987 
жылы  оқытушылардың  «Республикалық 
педагогикалық оқулары»  Көкшетау қаласында 
өтті.

Таңсық Жұрынқызы С.Сейфуллиннің 
«Көкшетау» поэмасы тақырыбы бойынша 
Бурабай аясында республикалық деңгейде   
экскурсия  сабақ берді. 

Сабақтан алған əсерлері, таңдай қақтырар 
сұлу Көкшенің табиғаты  сабақты жыр  
мүшəйрасына айналдырғандай  болады. 
Оқжетпестің ұшар басындағы  алып  пілді көріп 
тұрып халық мұғалімі Құсыни Айтқалиев:

Оқжетпесім! 
Сөз жетпесім,
Үлгілім!
Өр Көкшенің төсіндегі сүмбілім!
Қайдан тауып алып жүрсің, апыр-ау!
Ертегідей мына пілін Үндінің! –  десе, 

дəстүрлі емес, жаңа сабақтың куəсі болған 
«Қазақстан мектебі» журналының   редакторы 
С.Əбішева, Қазақ ССР оқу министрлігінің 
жауапты  қызметкері З.Қуатова т.т.

О, кербез шың, өлмес жырға мұрагер,
Олай болса, ғапу-кешу қыла гөр.
Сəкенімнің не өзі, не көзіндей,
Кең дүниеге кербез қарап тұра бер, –  деп 

Т.Жұрынқызының жыр жолдарын төгіп 
жібергендігін айтады.

К ө к ш е н і ң  Ж ұ м б а қ т а с ы   м е н  б и ш і  
қайыңдарын  тамашалап,  Бурабайдың  
мөлдірінен сусындап шығармашылық қуат 
алған  ұстаздар   қарап қалмайды. Шымкенттік  
ұстаз: 

–  Көкше деп   аталған елімнен   айналдым,
 Жұпар  боп желпіген желіңнен айналдым.
Аққуға  үн қосқан  əніңнен айналдым,
Шоқаным шомылған көлімнен айналдым.
Көгілдір  мұнарлы нұрыңнан айналдым,
Құлагер аунаған  қырыңнан айналдым.
Көкше деп шырқыраған Біржаным-Ақаным,
Сендердің өлмейтін жырыңнан айналдым, 

–  деп  Еркеш Ибраһимнің жыр жолдарын оқи 
жөнеледі («Ізгі парыз» 90-б).

Ұстаздың еңбегі еленді. Қазақстан Респу-
бликасы оқу министрлігі коллегиясы шешімі,  
министр  Қ.Балахметовтың бұйрығымен 
«Оқушылардың  оқу еңбегі  дағдысын 

қалыптастыру тəжірибесі мақұлданды, «Қазақ 
ССР  оқу-ағарту  ісінің озық қызметкері» 
төс белгісімен  марапатталды, «Қазақстан 
мұғалімі» газеті, «Қазақстан мектебі» жур-
налы редакциясына  Т.Жұрынқызының  
тəжірибесін  насихаттау, Орталық мұғалімдер  
білімін жетілдіру институтына озат тəжірибе 
картотекасына  енгізу, Бүкілодақтық  Халық  
шаруашылығы  жетістіктері көрмесіне  экспо-
нат ретінде əзірлеу, «Мектеп» баспасы арқылы 
жинақ етіп шығару тапсырылды. 

Танымал  ұстаз 1989 жылы Ш.Уəлиханов 
атындағы Көкшетау  педагогикалық институ-
тында  енді ашылған  қазақ тілі мен əдебиеті  
мамандығына  дəріс оқуға шақырылды. 

Көркем шығарманың сырын  терең түсінетін,  
өмір мен өнердің ара  қатынасын образ  
арқылы ойлап толғайтын  айрықша  қабілетті 
Т.Жұрынқызы қазақ əдебиетінің тарихы, қазақ 
əдебиетін оқыту əдістемесі пəндерінен сабақ  
берді.

Өлең  құрылысының  нəзік  құбылыстарын  
тамыршыдай дөп басып,  жатық тілмен  
ұғынықты жеткізетін деп ғалым  Темірғали 
Нұртазиннің Зəки Ахметовке айтқанындай, 
сөз құдыретін  аса  талғампаздықпен, үлкен 
білгірлікпен шəкірттеріне жеткізе  білді, 
əдебиетті  сүюге үйретті.

Туған тіліміздің үлкен жанашыры.  Əкең 
қазақ, шешең қазақ, қарағым, ендігі «шүлдірің» 
жараспайды дегенді айтып келеді. 

Тəлімгер  ұстаз, қызым, сен  –  ұлттың анасы 
екеніңді ұмытпа, –   дегенді де  қыздарының 
құлағына сіңдіріп келеді. 

Осы тұста  ұстаздың  40-қа жуық   мақаласы, 
2 оқу құралы, 1 əдістемелік  нұсқаулық, 1 
естеліктер жинағы жарық көрді. Ғылыми-
əдістемелік еңбектерінің нəтижесінің  негізінде  
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік  
университетінің Ғылыми Кеңесінің  шешімімен  
академиялық доцент атағы берілді. 

Құрметті, Таңсық Жұрынқызы, сіз бірінші 
адам ретінде танылдыңыз, содан кейін ұстаз  
ретінде  ерекшелендіңіз.

Сондықтан жұрт  Сіз жайында  «Бұл адам 
–  мұғалім», «Бұл –  біздің ұстазымыз», –  деп 
құрметтейді, мақтанады үлгі тұтады.

Солай десек те,  өткеніңізге өкпе-назыңыз 
да бар шығар. Алайда ұстазға тəн  зиялы  
мінезден  айнымай, барға қанағат, жоққа са-
лауат айтасыз. Сондықтан  болар «Балалар, 
сендер  –  бақытты заманның  ұрпағысыңдар. 
Болашақтарың  бұдан да  керемет  болады», –   
дегенді  шəкірттеріңіздің  алдында  шабыттана, 
жігерлене айтып  келесіз. Осындай бір  сəтте  
студентіңіз Азамат Байбахин: «Апай, сіздердің 
жарқын мұраттарыңыз болды, соған  жеткізеді 
дейтін  идеяға  сендіңіздер. Ал біз кімге, неге  
сенерімізді білмейміз. Тіпті  ертеңгі  күнімізге 
жоспар құруға қорқамыз», –  деген еді («Ізгі  
парыз» 250-б).

Алайда  сіз шəкірттеріңізге  осынау  ке-
ремет сөздерді  айтып тұрып, өзіңізге өзіңіз  
иландыңыз, тəтті елестің дəмін  татып, 
түсін түстедіңіз. Өйткені, сіз ең үлкен де, ең 
қарпайым  адамсыз. Өйткені Сіз  –   Ұстазсыз.

Мерейлі мерекеңіз құтты болсын!
Б.Б.Жахина, п.ғ.д., Ш.Уəлиханов 

атындағы КМУ-нің  профессоры, екі 
мəрте «ЖОО-ның үздік оқытушысы»   

атағының иегері

Внеочередное расширенное заседание 
Ученого совета, посвященное 70-летнему 

юбилею Тансык Журын

Ұстаз 
ғибраты

Қазақстан Республикасының  оқу-ағарту  ісінің 
үздігі,  республикаға  танымал ұстаз,  қазақ филоло-
гиясы  кафедрасының  академиялық доценті Таңсық 
Жұрынқызы 70 жаста.
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Несмотря на экономический кризис 
совершенствование учебного процес-
са на специальностях «Горное дело», 
«Строительство», «Безопасность жизне-
деятельности» и других специальностях 
факультета Техники и технологий в КГУ 
имени Ш.Уалиханова  основывается на 
инновационном  отношении руковод-
ства нашего университета  к процессу 
образования современных кадров для  
производственных отраслей нашей 
республики.

За прошлый учебный год закуплено 
лабораторное оборудование  для дис-
циплины «Геодезия»: GPS приемник 
TtribleR3 с программным обеспечением 
и Учебные топографические карты в 4 
разных масштаба. Строительство зда-
ний и сооружений и разработка горных 
пород невозможна без геодезического 
обеспечения. Очень важно использова-

ние данного оборудования при проведе-
нии лабораторных работ и проведении 
учебной геодезической практики на всех 
специальностях.

Лабораторная установка «Методы 
очистки воды» БЖ-08;Лабораторный 
стенд «Методы очистки воздуха от газо-
образных примесей» БЖ-7/1 для  специ-
альности «Безопасность жизнедеятель-
ности» даст возможность более точно 
анализировать состояние окружающей 
среды на практических занятиях. Наши 
студенты придут на производство с со-
временными знаниями благодаря при-
менению данных стендов на занятиях. 
Демонстрационные плакаты, наглядные 
пособия; Виртуальная лаборатория по 
теме «Разрушение горных пород взры-
вом» развивают у студентов серьезное от-
ношение к своей будущей специальности.

Студентам эмоционально приятно за-
ниматься в лаборатории «Строительные 
материалы», где  преподаватели к.б.н 

Софронова Л.И. и ст.преп. Калашинов 
Н.К. проводят лабораторные работы 
по строительным материалам на новом  
оборудовании.

Демонстрационные плакаты, нагляд-
ные пособия; Грохот КП-109  Вибраци-
онное оборудование; Малогабаритный 
пресс ПГМ-500МГ4А на специально-
сти. Горное дело использует на практи-
ческих занятиях декан факультета к.т.н 
Абсалямов Г.Х. Последние 20 лет, мы 
преподаватели инженерных специаль-
ностей наблюдали быстрое развитие 
гуманитарных специальностей, ста-
раясь сохранить  остатки советского 
наследия для достойного проведения 
своих занятий на инженерных специ-
альностях. Пристальное внимание  ру-
ководства  университета к оснащению 
оборудование учебных  лабораторий   
наших специальностей  дает нам воз-

можность совершенствовать учебный 
процесс на факультете и привлекать 
к научным изысканиям магистрантов 
и  студентов. Начало учебного года 
порадовало нас преподавателей новы-
ми веяниями реализации программы 
«Серпін». Заведующаю кафедрой к.т.н 
Хаймулдинова А.К. и кураторы первых 
курсов организованно встретили сту-
дентов с других областей и обеспечили 
жильем в лучших общежитиях нашего 
университета. К адаптации студентов 
много усилий прикладывают декан 
факультета к.т.н Абсалямов Х.К и зав.
каф. к.т.н. Хаймулдинова А.К. и такие 
кураторы как Калашинов Н.К и другие. 
Хочется пожелать всем студентам и пре-
подавателям успешного учебного года и 
новых результатов в науке и учебе.

акад.доцент кафедры
 «Горное дело, строительство  и 

безопасность жизнедеятельности»      
Жаншукова Р.М.

Совершенствование учебного процесса 
на инженерных специальностях

в КГУ имени Ш.Уалиханова

В основе деятельности  учебно-ме-
тодической службы университета ле-
жат стратегические документы: еже-
годные Послания главы государства 
народу Казахстана, Государственная 
программа развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 
годы, Программа по форсированно-
му индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 
2010-2014 годы, Стратегический план 
развития Министерства образования 
и науки Республики Казахстан, Закон 
«Об образовании», Стратегический 
план развития университета на 2011-
2020 годы, а также Государственный 
общеобязательный стандарт образо-
вания Республики Казахстан (Выс-
шее образование. Послевузовское 

образование Основные положения), 
утвержденный   постановлением 
Правительства РК от 23 августа 2012 
года № 1080 и другие нормативные 
документы МОН РК. 

Основными направлениями де-
ятельности учебно-методической 
службы являются:

-организация и планирование 
учебного процесса;

-контроль за реализацией требо-
ваний государственного профессио-
нального образовательного стандарта 
и учебных планов по подготовке 
специалистов на факультетах уни-
верситета;

-разработка учебно-методической, 
информационной, нормативной и 
организационной документации по 
осуществлению учебного процесса 
в университете;

-выявление перспективных на-
правлений развития образовательного 
процесса в университете и подготовка 
предложений по их поэтапной реа-
лизации.

-участие в реализации програм-
мы инновационного развития КГУ 
им.Ш.Уалиханова (подготовку и про-
ведение семинаров, мастер-классов и 
т.д. соответствующих инновационно-
му статусу совместно с кафедрами и 
службами университета);

-организация и координация ра-
боты по проведению предметных 
студенческих олимпиад  различного 
уровня и др.

Для реализации этих задач еже-
годно проводятся различные методи-
ческие семинары и курсы повышения 
квалификации ППС. 

Так, 8-15 января 2015 года состоял-
ся первый модуль курсов повышения 
квалификации на тему «Педагогиче-
ское мастерство: компоненты, методы 
и технологии». Разработчиками про-
граммы выступили учебно-методиче-
ская служба и кафедра социальной и 
возрастной педагогики.

Программа семинара охватила 
широкий спектр вопросов, таких как:

-Психологические и педагоги-
ческие характеристики обучения и 
воспитания в высшей школе, 

-Педагогические технологии: ин-
новатика и креативность, 

-Использование проектного метода 
для активизации самостоятельной 
работы студентов, 

-Требования к разработке и про-

ведению лекционных, практических 
и лабораторных занятий,  

-Правила организации учебного 
процесса по кредитной технологии 
обучения, 

-Виды контроля знаний обучаю-
щихся и другие.

Лекторами выступили к.п.н. Кра-
маренко Б.В., к.ф.н. Шаяхметова 
А.А., к.э.н. Искендирова С.К., к.т.н. 
Поддубный А.А., к.х.н. Нурмуханбе-
това Н.Н., к.п.н. Мурзина С.А., к.п.н. 
Турткараева Г.Б., к.п.н. Навий Л., 
к.м.н. Мырзаханова М. Н., магистры 
Сабитова Д., Муканов Е., Кудабаева 
Н.С., Мажитова С.С., Черненко Ю. 
В., Курманова А.К., Сулейменова 
З.Е., Киекбаева А.Б., Шагирбаева 
Б.К., Кусаинова А.Ж., Иксатова Б.К., 
академический доцент   Мукутова 
Ж.К., а также практикум по медиации 
провела приглашенный профессор из 
Польши Т.Дронзина. 55 слушателей – 
преподавателей университета - полу-
чили сертификаты.

Второй модуль курсов повышения 
квалификации был разработан учеб-
но-методической службой и проведен 
8-20 июня 2015 на тему  «Совершен-
ствование педагогического мастер-
ства: лидерство и успех в профессии 
преподавателя» в два этапа: проведена 
стажировка на предприятиях по про-
филю специальности и проведен те-
оретический курс, который включает 
следующие темы:

-Создание презентаций для инте-
рактивной доски «SMARTBOARD», 

-Обучение критическому мышле-
нию Использование методов группо-
вой работы,

-Оценивание обучения и оценива-
ние для обучения,

-Использование диалогового об-
учения в преподавании 

Лекторами были тренеры ЦПМ 
НИШ к.х.н. Нурмуханбетова Н.Н., 
к.п.н. Л.Навий к.п.н. Мурзина С.А., 
магистр Курманова А.К магистр 
Сабитова Д.,  а также был приглашен 
д.э.н., профессор Абишев А.А. для 
чтения лекций по темам «Лидерство 
и успех в профессии преподавателя», 
«Глобальные тренды лидерства в выс-
шем образовании», обучение прошли 
50 преподавателей.

Овладение современным про-
граммным обеспечением для инжене-
ров – залог успешности в профессии. 
Так в марте 2015 года прошли курсы 

для преподавателей инженерных дис-
циплин по повышению квалифика-
ции по программе AutoCAD. Занятия 
проводила старший преподаватель  
кафедры  «ИЗО, черчение и дизайн» 
Сарсенбаева К.Е. Сертификаты были 
вручены восьми преподавателям 
кафедры «Инженерной техники и 
технологии».

Новый учебный год также на-
чался с освоения преподавателями 
факультета техники и технологии и 
аграрно-экономического института 
новых технологий в обучении. 

Так 16 сентября 2015 года учебно-
методическая служба провела для 
преподавателей методический семи-
нар «Учебный процесс -  как основа 
формирования профессиональных 
компетенции».

К.х.н., доцент Нурмуханбетова 
Н.Н. и магистр физики, старший 
преподаватель  Н.Н.Шуюшбаева 
дали практические рекомендации на 
темы «Лекция - как основа теорети-
ческого обучения» и «Современные 
технологии в учебном процессе: 
практические, лабораторные работы», 
обобщив различные технологии, 
используемые при обучении студен-
тов. Рассмотрев различные формы 
проведения лекций, практических и 
лабораторных работ, преподаватели 
обменялись опытом применения 
их учебном процессе, отметив, что 
овладение профессиональными 
компетенциями происходит в течение 
всего периода обучения студентов, и 
от того насколько профессионален 
преподаватель зависит качество под-
готовленного специалиста. Лекторы 
также ознакомили слущателей с воз-
можностью применения электронных 
учебно-методических материалов.

Учебно-методическая служба про-
водит мониторинг качества проведен-
ных мероприятий – анкетирование 
преподавателей, выясняя какие темы 
наиболее актуальны на современном 
этапе совершенствования учебного 
процесса. Продолжая работу по орга-
низации и проведению методических 
семинаров для преподавателей, мы 
уверены, что качество образова-
тельных услуг нашего университета 
всегда будет на высоте.

Руководитель учебно-мето-
дической службы, к.э.н., доцент 

Искендирова С.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ – ОСНОВА 
КАЧЕСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

15 сентября 2015 г. состоялся Пер-
вый слет молодых ученых Кокшетау-
ского государственного университета 
им. Ш.Уалиханова. Участниками слета 
выступили - Совет молодых ученых,  
заместители деканов от каждого 
факультета, PhD-докторанты, маги-
странты и студенты университета. В 
начале встречи была сделана совмест-
ная фотография участников слета 
с ректором КГУ им.Ш.Уалиханова 
д.т.н., профессором А.А. Абжап-
паровым и проректором по науке 
и международным связям д.с-х.н., 
профессором Абдуллаевым К.К. 

Во второй части встречи ректор 
А.А. Абжаппаров выступил с привет-
ственным словом перед участниками 
слета. Ректор А.А. Абжаппаров в сво-
ей речи подчеркнул необходимость 
функционирования  такого рода мо-
лодежного объединения, целью кото-
рого является активизация научной 
и творческой деятельности молодых 
ученых и студентов. Абдумуталип 
Абжаппарович расставил  акценты на 
развитии полиязычия, т.е. обучения 
на казахском, русском и английском 
языках. Приветственное слово СМУ и 

студентам  выразил проректор по на-
уке и международным связям д.с-х.н., 
профессор Абдуллаев К.К., представив 
СМУ председателя м.п.н. Какимову 
Ж.К. и пожелал дальнейших успехов. 

1 и 21 сентября по программе 
внешней академической мобиль-
ности  в Латвию и Россию  были 
направлены 7 человек из Кокшетау-
ского государственного университета 
им. Ш. Уалиханова. Все они будут 
проходить обучение в лучших ВУЗах 
этих стран в течении 3-4 месяцев. 
Вот один из отзывов студентов Ар-
лана Елеусизова, Ертаса Букаева, 
Айнагуль Кадырбаевой, которые 
проходят обучение в Латвийском 
сельскохозяйственном университете.

Мы студенты 4-го курса КГУ им 
Ш. Уалиханова специальностей 
«Горное дело» и «Аграрная техника 
и технология», приехали по про-
грамме внешней академической 
мобильности в Латвийский сельско-
хозяйственный университет в город 
Елгава. Встретили нас приветливо, 
преподаватели помогают адаптиро-
ваться, обучение немного отличается, 
но занятия проходят интересно. Мы 

благодарны нашему ВУЗу за воз-
можность приобрести бесценный 
жизненный опыт и познакомиться 
со студентами из разных стран. 

С 15 сентября по 17 сентября  в 
рамках реализации государственной 
программы полиязычного образо-
вания в КГУ им. Ш.Уалиханова по 
специальностям естественно-педа-
гогического направления 5В011600- 

География,  5В011200 –Химия, 
5В010900–Математика, 5В011100 
–Информатика и 5В010200- Пе-
дагогика и методика начального 
обучения, нашим отделом были 
проведены отборочнеые тесты по 
английскому и русскому языкам 
для выявления уровня знания языка 
у студентов полиязычия, с целью 
организации языковых курсов.

В октябре отделом академической 
мобильности и полиязычия планиру-
ется приезд  иностранного препода-
вателя из Латвийского сельскохозяй-
ственного университета доктора PhD  
Анды Зейдмане для чтения  лекций 
нашим студентам  полиязычникам 
3,4 курсов , а также магистрантам. 
Кроме этого  3 наших студента от-
правятся на обучение в Польшу.

Первый слет молодых 
ученых
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В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «О науке», 
где особое внимание обращено 
на значение научно-исследова-
тельской деятельности в обра-
зовательных учреждениях, КГУ 
им. Ш.Уалиханова взял курс на 
обеспечение интеграции науки 
с образовательным процессом.

Для этого  в  университете 
созданы учебно-научно-прак-
тические лаборатории с совре-
менным оборудованием позво-
ляющими преподавателям, PhD 
докторантам, магистрантам и 
студентам проводить научные 
исследования. Прошла аттеста-
цию лаборатория инженерного 
профиля ЯМР-спектроскопии. 
Действуют научно-исследо-
вательские лаборатории: «Ве-
троэнергетические установки 
из композитов», «Научный ин-
ститут исследования региона», 
«Качество воды», «Лаборатория 
селекции и семеноводства».

В стратегии «Казахстанский 
путь – 2050» Н.А. Назарбаев 
отметил, что «На земле должны 
работать, прежде всего, те, кто 
внедряет новые технологии и 
непрерывно повышает произво-
дительность, работает на основе 
лучших мировых стандартов». 
Так, с целью интеграции обра-
зования, науки и производства 
в КГУ им. Ш.Уалиханова создан 
учебно-научно-производствен-
ный центр «Элит». На опытном 
поле центра площадью 36 га, 
преподаватели и студенты за-
кладывают опыты по изучению 
зерновых, масличных и кормо-
вых культур. Магистранты и 
студенты сельскохозяйствен-
ных специальностей получают 
в УНПЦ «Элит» практические 
навыки аграрного производства, 
постигают азы научных иссле-
дований.

Результаты научной деятель-
ности профессорско-препода-
вательского состава отражены 
в статьях, которых за 2014-2015 
год было опубликовано 448, из 
которых в международных базах 
Thomson Reuters, Scopus – 21.

Учеными университета полу-
чено 14 авторских свидетельств, 
патент на изобретение – «Высе-
ивающий агрегат» и 5 инноваци-
онных патентов: «3,6-диметил-
3,6-дигидрокси-октин-4», «Спо-
соб формирования семенников 
люцерны», «Способ повышения 
продуктивного долголетия лю-
церны», «Способ разделки пла-
ста многолетних трав», «Способ 
создания семенников донника». 
Издано 16 монографий, среди 
них 11 в Казахстане, 4 в Герма-
нии и в Испании.

Продолжается работа над реа-
лизацией 2 научных проектов на 
грантовое финансирование МОН 
РК на 2013-2015 гг.: «Разработка 
технологии производства био-
массы для получения биоэтанола 

на основе выращивания сахарно-
го сорго», «Геоинформационный 
пакет учебных карт «Атлас» и 
программно-целевой проект 
МОН РК на 2013-2015 гг. - «По-
лучение нанокапсулированных 
форм фармацевтических препа-
ратов и изучение их структуры 
методом ЯМР-спектроскопии». 

Важная «точка роста» в науч-
ной сфере университета – при-
влечение молодежи к научным 
поискам и разработкам.

Ежегодно университетом ор-
ганизуется Неделя науки сту-
дентов, которая стала традици-
онной, в апреле этого года была 
проведена «VII неделя науки 
студентов». На факультетах и 
кафедрах  прошли конкурсы 
научных проектов, заседания 
студенческих научных кружков, 
круглые столы, мастер-классы, 
выставка научно-технического 
творчества и т.д. По итогам кон-
ференции был выпущен сборник 
лучших научных докладов сту-
дентов и магистрантов (всего 
201 статей).

По итогам VII Республиканско-
го конкурса на лучшую научную 
работу студентов «Ученые буду-
щего» Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера 
Нации лауреатами стали маги-
странт специальности «Агроно-
мия» Жумакаев А.Р.; студентка 
специальности «История» Жума-
нова Ж.М.; студентка специаль-
ности «Психология» Валько К.С.

В ежегодном республиканском 
конкурсе научно-исследователь-
ских работ студентов призовые 
места заняли 5 студентов уни-
верситета.

С т уд е н т  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Аграрная техника и техно-
логия» Сахаев С.К. выиграл в 
республиканском конкурсе на 
лучшую студенческую работу 
«Техника Джон-Дир в Респу-
блике Казахстан», учрежденного 
ТОО «Евразия Групп», и стал 
обладателем путевки на завод 
Джон-Дир в Германии. 

В целях повышения прести-
жа статуса молодого ученого 
и привлечения студенческого 
коллектива к проведению на-
учно-исследовательских работ в 
КГУ им. Ш. Уалиханова прошел 
первый Слет молодых ученых, 
эффективно функционирует Со-
вет молодых ученых и студентов.

Таким образом, наш универ-
ситет все больше приобретает 
черты научной организации, за 
отчётный год коллектив универ-
ситета проявил свой богатый на-
учный потенциал, свою нацелен-
ность на развитие и укрепление 
нашей научной базы, на реали-
зацию в вузе интеграции науки, 
производства и образования.

Проректор по научной 
работе и международным 

связям, д.с.-х.н., профессор 
Абдуллаев К.К.

Достижения и перспективы 
научной деятельности 

Кокшетауского государственного 
университета им. Ш.Уалиханова

Елбасымыз Н. Ə. Назарбаевтың  
Қазақстан халқына жолдауында: 
«Ұлттың бəсекелестік қабілеті бірінші 
кезекте оның білімдік деңгейімен 
айқындалады» деп айтылған. Ал, 
өңірдегі индустриялық-инновациялық 
бағдарламаларды жүзеге асыруға 
қажетті білімді мамандарды дайындау 
– Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің ұстанып 
отырған басты бағыты. Бүгінгі таңда 

«Тау-кен ісі, құрылыс жəне тіршілік 
қауіпсіздігі кафедрасында» 224 студент 
білім алуда. Олардың 74-і 3 мамандық 
бойынша биылғы оқу жылында 
«Мəңгілік ел жастары-индустрияға» 
- «Серпін-2050» əлеуметтік жобасы 
бойынша оқуға қабылданған жастар. 
Қазіргі таңда олар 100% жатақханамен 
қамтамасыз етілді. Оқу процесіне 
белсенді қатысуда. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  ка ф ед р а д а  1 
минерологиялық мұражай, «тіршілік 
əркетінің қауіпсіздігі», «Тау жыны-
старын физикалық зерттеу», «Тау 
жыныстарының физикасы» виртуалды 
зертханасы,  «құрылыс материалда-
ры мен конструкциялары» секілді 4 
зертханалық кабинет жұмыс жасай-
ды. Үстіміздегі жылы оқу процесіне 
қажетті оптикалық жəне сандық те-
оделиттер, нивелирлер, психрометр, 
шумометр секілді жаңа аспаттар 
алынып, зертханалық дəрісханалар 
толықтырылды. Алдағы уақытта 
влагометр, гигрометр, ауыспалы 
бұрғылағыш перфораторлар секілді за-
манауи құрылғылар мен көрнекі аспап-
тар əкелінеді деп күтілуде. Осының 

барлығы жаңа заманның үдерісіне сай 
бəсекеге қабілетті маман дайындауға 
бағытталған кешенді іс-шаралар жи-
ыны деп білеміз. 

Мен үстіміздегі  оқу жылын-
да аталған кафедраға оқытушылық 
қызметке қабылдандым. Аз уақыт 
ішінде кафедраның профессорлық-
оқытушылық құрамымен белсенді 
араласып, тіл табысып кеттік. Көпті 
көрген, тəжірибелі оқытушылар өз 
білгендерімен бөлісіп, жаңа ортаға 
бейімделуіме  қолайлы жағдай 
туғызуда.  

Осының барлығы университет 
ректоры А.А. Абжаппаров мырзаның 
жүйелі ұйымдастыруыменен жолға 
қойылған жұмыстар деп білемін. 
А л д а ғ ы  уа қ ы т т а  ка ф ед р а н ы ң 
профессорлық-оқытушылық құрамы 
университет басшылығының алға 
қойған міндеттерін тиянақты атқара 
беретін болады. 

Нұржан КІШКЕНЕБАЕВ
«ТКІ, Қ жəне ТҚ» кафедрасының 

оқытушысы  

«Тау-кен ісі, құрылыс жəне тіршілік 
əрекетінің қауіпсіздігі» кафедрасының 

жаңа оқу жылына дайындығы

Приемная комиссия Кокшетауского государственного универ-
ситета им. Ш. Уалиханова работала согласно типовым правилам 
приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы технического и про-
фессионального образования

В соответствии с приказом №335 от 26 мая 2015 МОН РК 
был создан технический секретариат для обеспечения приема 
документов. Подготовленный и  оформленный  информационные 
стенды для абитуриентов на государственном и русском языках. 

В соответствии с приказом министра образования и науки РК 
осуществлялся прием заявлении на творческие специальности 
такие как «Дизайн», «Изобразительное искусство и черчение» и 
«Физическая культура и спорт». Творческие экзамены прошли со 
2 по 7 июля текущего года. По результатам  творческий экзамен 78 
абитуриентов зачислены в число студентов нашего университета. 

С 20 июня по 9 июля осуществлялся прием заявлений на ком-
плексное тестирование у выпускников прошлых лет, выпускников 
начальных и средних профессиональных учебных заведений, 
выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии 
международного обмена школьников за рубежом, не принявших 
участие в ЕНТ, выпускников республиканских музыкальных 

школ-интернатов; а также граждан, окончивших учебные за-
ведения за рубежом.

Комплексное тестирование проводилось в период с 17 по 23 
июля,  для участия в комплексном тестировании  было принято  
2932 заявлении,  фактически участвовало 2824 из них порого-
вый уровень набрали 984, что составляет 35% от общего числа 
абитуриентов.

С 23 июля по 31 июля принимались заявления для участия 
в конкурсе на присуждение образовательных грантов согласно 
типовым правилам приема в ВУЗы. Всего в общем  конкурсе на 
присуждение образовательных грантов от КГУ им. Ш. Уалиха-
нова участвовало 1206 абитуриентов.

В нынешмем году в конкурсе на присуждение целевых обра-
зовательных  грантов по программе «Серпін-2050» участвовало 
2064 абитуриентов из южных регионов.

 395 участников стали обладателями грантов «Мəңгілік ел 
жастары - индустрияға!». которых тепло встретили в станах 
нашего университета.

Зачисление в число студентов проводилось  с 10 по 25 августа. 
По итогам работы приемной комисии в КГУ им. Ш. Уалиханова 
на перый курс были зачисленны 1210 студентов.

Об итогах работы приемной комиссии 2015 года

Общий контингент студентов 1 курса 
на очную форму обучения на заочную сокращенную 

форму обучения 
Итого на очную и заочную 
формы обучения 

в том числе: 

вс
его

 

в том числе: 

вс
его

 

вс
его

 

по 
гранту 

на 
платной 
основе 

по 
гранту 

на 
платной 
основе 

по 
гранту 

на платной 
основе 

475 351 826 2 382 384 1210 477 733 
 Ответственный секретарь приемной комиссии     Уаисов Р.Б.

Приемная комиссия начала свою работу с 1 июля 2015 года.  Согласно Постановлению Правительства Республики Ка-
захстан от 19 января 2012 года № 109 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования»  прием заявлений лиц, поступающих 
в магистратуру и докторантуру, проводился с 10 по 30 июля 2015 года. 

В период работы приемной комиссии было подано - 167 заявлений в магистратуру и 15 заявлений – в докторантуру, 
всего – 182 заявления.

Вступительные экзамены по иностранному языку в магистратуру и докторантуру  состоялись 12-14 августа 2015 года. 
Пороговый уровень успешно прошли и были допущены к сдаче второго экзамена по специальности 101 человек: 93 
претендента  в магистратуру и 8 претендентов  – в докторантуру. В период с 17 по 19 августа 2015 года в университете 
прошли экзамены по специальностям, которые успешно выдержали  96 человек. 

Таким образом, количество заключенных договоров на обучение в 2015-2016 уч. году на коммерческой основе со-
ставило – 35 (19 заявлений по научно-педагогическому и 16 по профильному направлениям); по государственному об-
разовательному заказу - 32.

 Также университету были выделены три места на специальности докторантуры: 6D020300 - история (Карсакова 
Гульмира Болатовна), 6D010900 – математика (Габдуллин Рустем Серикович) и 6D020500 – филология (Бөкен Гульназ 
сайлаубайқызы). Выделенные гранты освоены полностью. 

       Что касается целевых грантов, то распределение по специальностям выглядит следующим образом: 

Таким образом, общее количество заключенных договоров на обучение в магистратуре в 2015-2016 уч. году составило 
– 67, в докторантуре – 10.

Отв. секретарь приемной комиссии послевузовского образования Л. Байманова

Результаты работы приемной комиссии 
послевузовского образования

магистратура 
№ Шифр Специальность ВУЗ подготовки 

 
ФИО  

магистранта 
 
1 

 
6М071300 

Транспорт, 
транспортная 
техника и 
технологии 

Евразийский 
национальный 
университет 
им.Л.Н.Гумилева 

 
Ораз Айгерим 

ВСЕГО 1 
докторантура 

№ Шифр Специальность ВУЗ подготовки ФИО докторанта 
1 6D050600 Экономика Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева 
 

Жусупов Рысбек 
Сабыртаевич 

2 6D051700 Инновацион 
ный 
менеджмент 

Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева 
 

Утегенова Жулдыз 
Сайрановна 

3 6D070300 Информацион
ные системы 

Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева 

Сабитова  Диана Сайрановна  

4 6D010200 ПМНО Казахский национальный 
педагогический университет 
им. Абая 

Жусупбекова Гульсара 
Галымбековна 

5 6D010300 Педагогика и 
психология 

Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева 

Ракишева Гульмира 
Мадиевна 

6 6D080100 Агрономия Казахский национальный 
аграрный университет 

Сураганов Мирас Нурбаевич 

7 6D030100 Юриспруден 
ция 

Казахский гуманитарно-
юридический университет 

Сулейменова Дина 
Жанайдаровна (договор) 

ВСЕГО   7 
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Ќ±рылтайшы—Ш. Уєлиханов атындаѓы Кµкшетау мемлекеттік университеті

Газет Ќазаќстан Ре-
спубликасы Аќпарат 

жєне ќоѓамдыќ 
келісім министрлігінде  
тіркеліп, 1997 жылы 17 
желтоқсанда № 78 –Г 

куєлігі  берілген.

Аќылдастар алќасы:
Ә.Ә. Әбжаппаров – ректор
Т.Н. Жарқынбеков – бірінші проректор
К.К.Абдуллаев – проректор
А.А.Сейтқасымов – проректор
А.Ж. Искаков – проректор
 

Редакция 
алќасы:

А.Қ. Қожабаев 
М. Зєби 

Мекен жайы: 020000, Кµкшетау 
ќаласы, Абай кµшесі, 76 ‰й, 

208-бµлме. эл пошта: 
aidar_kozhabaev@mail.ru, 

Байланыс телефоны: 72-11-05

Газет ИП «Старков С.А.» 
баспаханасында басылды.

Таралымы – 300 дана. Кµлемі – 2 б.т.
         Тапсырыс  № 554

Жарияланѓан маќаладаѓы автор пікірі 
редакцияныњ кµзќарасын білдірмейді.

Редакцияѓа т‰скен ќолжазба ќайтарылмайды.

қыркүйек 2015 жылАлау

«Алау» газетінің электрондық нұсқасы КМУ сайтында                 Электронная версия газеты «Алау» на сайте КГУ 

Ниеті оң, пейілі кең, арлы адам,
Өз өмірін ұлылыққа арнаған.
Ректор ағай біздер үшін кемеңгер
Бабалардың сара жолын жалғаған.

Бар қазаққа қолдау беріп елдегі,
Ой-санасын жарқын мақсат кернеді.
Ізігілік іс, талай даму жасалды
Шоқан баба ордасына келгелі.

Білім қуып өткізсе егер жас күнін,
Қазір енді көтерген ер бас туын.
Тектілердің ұрпағы ғой сақтаған
Тілін, дінін, əдет-ғұрып, дəстүрін.

Бір адам жоқ назарынан тыс қалған,
Байқағанбыз адал еңбек тұстардан.
Əбдімүтəлліп Əлжаппарұлына мың алғыс,
Елбасының ұстанымын ұстанған.

Көңіл құсы құйқылжыған шабыттан,
Дүниенің қыр-сырынан мəн ұққан.
Талай жастың болашағын ойлаумен
Білім менен ғылым жағын дамытқан.

Сөзіңізден біз жүреміз ақпар ап,
Қасыңызға жиналуда нақ талант.
Мына Сіздің арқаңызда бүгін Біз
Атандық-ау, ең алғашқы докторант.

Гүлназ Бөкен

Поздравляем!
Профессорско-преподавательский состав факуль-

тета Истории, юриспруденции, искусства и спорта поздрав-
ляет студентов специальности «История» с занятием призовых 

мест в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ:
I место: Спандиар Ақмарал, Мухитдинова Зебинисо. Научный руково-

дитель ст. преподаватель Шаймерденова Ж.К.
II место: Нурлан Рауят. Научные руководители ст. преподаватели Абдрахманова 

С.А., Толепбергенов Г.М.
Желаем крепкого здоровья и успехов в учебе.

Поздравляем!
21 сентября 2015 г. в КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений при 
Управлении по делам религий Акмолинской области» среди студентов ВУЗов г. Кокшетау 

была проведена интеллектуальная игра «Дін жəне дəстүр».
В Конкурсе победила команда КГУ им Ш. Уалиханова, специальности «История». 

В состав команды вошли следующие студенты: Бейсен Азамат, Спандиар Ақмарал и 
Алимжанов Еркебулан.

Профессорско-преподавательский состав факультета Истории, юри-
спруденции, искусства и спорта поздравляет студентов Бейсен Аза-

мата, Спандиар Ақмарал и Алимжанова Еркебулана и желает им 
дальнейшего творческого развития и успехов в учебе.

Тұғыры биік нар тұлға

Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-дің Сəдуақасов 
көшесінде орналасқан №2 студенттер 
жатақханасында «Мəңгілік ел жастары — 
индустрияға» мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да «Серпін-2050» əлеуметтік жобасы бойынша 
оқуға түскен студенттердің ұйымдастыруымен 
мерекелік концерт өтті.

 Аталған əуезді кеш Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналып отыр. Былтырғы жылы 
Ш.Уəлиханов атындағы КМУ-ге «Серпін-2050» 
əлеуметтік жобасы бойынша 142 студент білім 
гранттарын жеңіп алып, оқуға түскен болатын. 
Қазіргі таңда білім ордасы тағы да 400 адаммен 
толығып, сенімді жастар, яғни, студенттер қатары 
көбейді. Бұл жерде ерекше атап өтетін бір жайт, Ре-
спублика көлеміндегі ЖОО арасында мемлекеттік 
грант санын ең көп иеленгені біздің ·университет 
болып отыр. Осының өзі де үлкен жетістік, əрі 
мақтаныш емес пе?

 Кешке ТІЖ проректор А.Сейітқасымов, 
университеттің баспасөз хатшысы А.Қожабаев, 
тəрбие бөлімінің бас маманы Ж.Жаужанов жəне 
топ кураторлары қатысты.

Университеттің ТІЖ проректоры А.Сейітқасымов 
оқуға түскен серпіндіктерді жаңа оқу жылымен 

құттықтап, олардың бастамаларына сəттілік тіледі.
Кеш барысында серпіндіктердің арасынан су-

ырылып шыққан бірталай талантты жастардың 
өнерлеріне куə болдық. Атап айтсақ, қара сөздің қас 
шебері, жас ақын· Аяған Орынбектің жүрекжарды 
«Серпінге арнау» туындысы, Полат Асланның 
орындауындағы поппури, Қазақ хандығының 550 
жылдығына əрі елдік пен елдіктің қайталанбас 
үлгісін жасаған батыр бабаларымыздың табанды 
күресін сөзбен суреттеген Əлімжанов Еркебұланның 
əн жыры, Құмарбек Эльвираның орындауындағы 
«Алтын бесік» əні, Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз 
қазақ домбыра - демекші Естайдың орындауындағы 
қазақ күйлері, Ізбасқан Əлия мен Таңатарқызы 
Мақпалдың орындауларындағы əуезді əндері 
кештің сəнін келтірді. Сонымен бірге сахнада 
жұлдыздай жанып тұратын, əзілдерімен күлкіге 
қарық қылатын «Балмұздақтар» КВН командасы 
өздерінің қағытпа əзілдерімен жиылған қауымды 
разы қылды. Сөйтіп, мерекелік кеш «Серпіндіктер» 
əнұранымен өз мəресіне жетті. Концерт соңы 
естелік суретке түсумен аяқталды.

Серпіндіктердің қатысуымен осындай іс-
шаралардың келешекте басқа да жатақханаларда 
өз жалғасын табатынына сеніміміз мол.

В общежитиии №2 КГУ им.Ш.Уалиханова на 
улице Садуакасова студенты, поступившие на учебу 
по социальному проекту «Серпін-2050» в рамках 
государственной программы «Молодежь Мəңгілік 
ел - индустрии», организовали праздничный концерт. 
Он был посвящен 550-летию Казахского ханства.

 В прошлом году по социальному проекту 
«Серпін-2050» 142 студента получили образо-
вательный грант и поступили на учебу в КГУ 
им.Ш.Уалиханова. В этом учебном году их ряды 
пополнились еще 400 студентами. Хочется отметить, 
что наш университет среди ВУЗов Республики вы-
играл наибольшее количество государственных гран-
тов. ·Разве это не большое достижение и гордость?

 На концерте присутствовали проректор по 
воспитательной работе Сейткасымов А.А., пресс-
секретарь университета Кожабаев А.К., главный 
специалист воспитательного отдела Жаужанов Ж. 
и кураторы групп.

 Проректор по ВР Сейткасымов А.А. поздравил 

поступивших на учебу серпиновцев с новым учеб-
ным годом, пожелал удачи в их начинаниях.

 Присутствующие стали свидетелями выступле-
ний талантливых серпиновцев. С пламенным про-
изведением «Посвящение серпін» выступил мастер 
белых стихов, молодой поэт Аяган Орынбек, Полат 
Аслан исполнил попурри, Алимжанов Еркебулан 
прочитал стихи, посвященные 550-летию Казахского 
ханства, воспевающие героизм и доблесть наших 
батыров в борьбе за свою землю, за свой народ. В 
исполнении Кумарбек Эльвиры прослушали песню 
«Алтын бесік», Естая - казахские кюи,· а Избаскан 
Алия и Макпал Танатаркызы· исполнили песни. 
Затем на сцену вышли со своими оригинальными 
шутками звезды команды КВН «Балмұздақтар». Кон-
церт завершился исполнением гимна серпиновцев и 
фотом на память.

 Надеемся, что подобные мероприятия с участием 
серпиновцев найдут свое продолжение в других 
общежитиях.

«Біз жалынды жастармыз!» атты 
мерекелік кеш

Праздничный вечер «Біз 
жалынды жастармыз!»

Ұшқанда қыранның қанаты талатын,
Дархандай далаға ордасын тіккен ел.
Бодандық, бұғауға бағынбай қалатын,
Тізесін Тəңірдің алдында бүккен ел.

Елімнің еңсесі елдікті қалайтын,
Досқа да, жауға да көзі бар тіктенер.
Жоғынан бар жасап, жыртығын жамайтын,
Біздің ел жаманнан жақсыны күткен ел.

Хандарын ұлықтап, төбеге көтерген,
Тəуке, Есім, Қасым мен Абылай, Кенедей.
Ұлтының алдында парызы өтелген,
Ұлдар - ай, əр сөзі атылған жебедей. 
Биі бар, бір іске бір сөзі жететін,

Ойында толқын бар, тасқын бар телегей,
Ақын бар өлеңі өңменнен өтетін,
Жартасты жаратын ең алып кемедей.

Ұлтым деп ұрандап, жауына шабатын,
Қынапта жатпайтын алдаспан қылышым.
Қабанбай, Бөгенбай,Сырым мен Есеттей,
Батырын ұмыту ұлт үшін ұлы сын,
Беріде Бауыржан, Рахымжан,Талғаттай,
Ұлдарды мадақтау мəртебе жыр үшін.
Сəбира, Лəззат, Ербол мен Қайраттай,
Жастарды жерлеткен желтоқсан құрысын.

Нысанбек Күлəш,
қазақ тілі  мен əдебиеті мамандығының 

2 курс студенті.

Қазақ емес, алыптан жасынардай,
Қазақ емес, өзгені басынардай.
Ұлтыңмен қалай ғана мақтанасың
Тарихтың бет пердесін ашып алмай.

Бекем бойда қазақ қан тасынардай,
Жауға шапса найза, қылыш асынардай.
Қабанбай, Бөгенбай мен Абылайым,
Аттанғанда дұшпаны шошынардай.

Қоймайтұғын жауынан шошынардай,
Абылайды көрсе бəрі тосылардай.
Ақын, батыр барлығын ұран қылып,
Тырысайық болуға осылардай.

Хандығымның болған дəл құт дарыны,
Керей менен Жəнібек түп тамыры.
Бір мың төрт жүз алпыс бесте туды тігіп,
Түспей келген ешқашан ұлтқа иіні.

Қасым, Есім, Тəуекел, Хақназарым,
Тыңдай білген елжіреп, елдің зарын.
Əз Тəуке, Абылай мен Жəңгір ханым,
Көрсете де білді ғой ердің нарын.

Айтылсын ақтарылып ақпарымыз,
Тарихта жатыр жайнап, жатталып із.
Соғыстан бірер хабар таратайын,
Айқындалсын кешегі нақ хапаліміз.

Ақтабан боп шұбырып бір жылдары,
Жаулар басып қазақтың ой-қырлары.
Ақ табаным шұбырып елден астым,
Ішке еніп сол сəтте жау торлады.

Елім дейтін ерлерім атқа қонып,
Қуды жауды соңынан жатқа толық.
Қазақия жеріне шапқандардың
Мысал етем жағдайын хатқа шолып.

Бұл қазақтың кең-байтақ жер, тауы бар,
Талай шапқан кезінде сең жауы бар.
Ата жау боп қарсыласқан қазаққа,
Жоңғария деген елді тауыпап ал.

Жекпе-жекте талай жаумен алысқан,
Қазақ деген – билік етер арыстан.
Хандарым бар ордасында отырып,
Əмір етер шет жерге де алыстан.

Билерім бар үш жүзімде данышпан,
Елді қорғар дау мен жаудан, жанышқан.
Қазыбектен секем алып жоңғарлар,
Қонтайшының жағы тіптен қарысқан.

Төле биді əулиеге санаған,
Қазыбекті бақытына балаған.
Дауды шешкен Əйтеке би асылдан,
Ұлылықтың ұғымдары тараған.

Қырғыз – қазақ айтысында Сүйінбай,
Қыза шапты гүрілдеген құйындай.
Жаралған соң жарық жұлдыз бағыма,
Қазақққа рас құдай берген сыйындай.

Кеңестерде фашистермен соғыстық,
Талай-талай ажалменен тоғыстық.
Артымызда Қазақстан болған соң
«Ел»- деп өткен қайран күндер сол ыстық.

Біздер едік қайсар ел, арлан қазақ,
Талай майдан өткерген тарлан қазақ.
Бауырына қызыл ту салып алып,
Жаяу жүріп Берлинді алған қазақ.

Шолып жүріп, аралап қу даламды,
Орыс келіп зиялым қудаланды.
Тарихшымның өткенді айқындайтын
Еңбектері шаң басып, соң таланды.

Сексен алты, желтоқсан көтеріліп,
Бостандықтың серпінін жете біліп.
Қалың қазақ жиылып ұрандадық,
Қажырлықты молынан ете біліп.

Тоқсан бірде бостандық алып қолға,
Елбасымыз қалаған салып жолға.
Болашаққа нық қадам баса білдік,
Жолдау жасап мəңгі ел «Нұрлы» жолға.

Өткен тарих тұр ақын санасында,
Оны айтып тауыса аласың ба?
Бес жүз елу жыл тарих толып жатыр,
Керей менен Нұрсұлтан арасында.

Өлең қылыр соны біз ақындармыз,
Өткен күнге сан мəрте жақындармыз.
Алтын ғасыр тарихты «мəңгілік» қып,
Болашақты бауырлар тақымдармыз.

Қазағым, ынтымағың бекем болсын,
Бірлікті ел біздерге мекен болсын.
Жүзге, руға бөлінуді ұмытайық,
Алауыздық ұлтыма бөтен болсын.

Алимжанов Еркебұлан Мейрамбекұлы,
Тарих, заңтану, өнер жəне спорт 

факультетінің  1-курс студенті

Қазақ хандығының 550 жылдығына арнау

Жұртым - ай, жарақат жүрегін жамап ап,
Тарих көшінде көп татқан шерменнен.
Кеудеге ары мен намысын қадап ап, 
Батыры елім деп еңіреп жерге енген.

Тамырын алатын ғұн, үйсін, сақтардан,
Нəубетті көп көрді, көп көрді біздің ел.
Тоз - тоз боп табаны тастарға қақталған,
Ақтабан халықтың азабын біз білер.

Біз қазақпыз кеудесінде намысы бар

Біздің ел


