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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2019 жыл «Жастар 
жылы» деп бекітілген еді. Соған сәйкес, 23 қаңтар күні Президент 
еліміздегі түрлі дарынға ие жастармен бас қосып, «Жастар жылын» сал-
танатты түрде ашық деп жариялады.

Жиынға түрлі салада жетістікке жеткен жастар жиналды. Ғылымның 
көкжиегінен күліп қарап, білімнің биігін белестеп, кәсіптің көзін тапқан бүгінгі буын 
Елбасы алдында ұсыныстарын жеткізді. Шараны бұқаралық ақпарат құралдары 
жарыса жариялап жатты. «Хабар» арнасы тікелей эфирде көрсетілім жасап, 
миллиондаған көрермен назарына ұсынды.

Тарихи сәтті құр жібергісі келмеген Халықаралық қазақ-түрік университеті 
басшылығы студенттерді жинап, тікелей эфирді тамашалады. Басты мақсат құр 
қарап көру ғана емес, биылғы жарлықтарды естіп, жаңалықтардан құр қалмау 
болды. Оқу орда басшысы Болатбек Абдрасилов жастар жылының ашылуымен 
құттықтап, Елбасының алдында сөз сөйлейтін студенттер бізден де шықса екен 
деген тілек білдірді. 

Шара соңы шағын концертік бағдарламаға ұласты.
Нұрбол НышаНбай

«Жастар Жылы»: тікелей эфир

2018  жылдың желтоқсан айында QS Quacquarelli 
Symonds компаниясының зерттеуі бойынша 
жасалған әлемдік QS EECA рейтинг нәтижелері жа-
рияланды.

 Оқу ордамыз QS EECA «Дамушы Еуропа және 
Орталық Азия» рейтингінің тізіміне енді. Үздік уни-
верситеттер тізіміне ілінген QS EECA бойынша 300 
ЖОО арасынан біздің университетіміз 216-шы орынды 
иеленді.

Рейтинг нәтижелері арнайы әдістемелер бойын-
ша есептелген және мынадай негізгі индикаторлар 
назарға алынған:

— ғылыми-академиялық бедел (30%);
— жұмыс берушілер арасындағы бедел (20%);
— оқытушы-профессорлар құрамы мен студенттер 

ара-қатынасы (15%);
— шетелдік оқытушы-профессорлар құрамының 

үлесі (2,5%);
— шетелдік студенттер үлесі (2,5%);
— ОПҚ публикациялық белсенділігі (10%; Scopus/

Elsevier деректер базасы бойынша
1 оқытушы жариялаған еңбектер саны)
— ғылыми жарияланымдар дәйексөздері (5%; 

Scopus/Elsevier деректер базасы
бойынша бір мақалаға шаққандағы дәйексөз саны)
— ғылыми дәрежелі қызметкерлер үлесі (5%);
— интернет-ресурстар тиімділігі (10%, Webometrics 

рейтинг көрсеткіші).
Стратегиялық жоспарлау, 

рейтинг және сапа орталығы

УНИВЕРСИТЕТІМІЗ — ӘЛЕМДІК 
QS РЕГИОНАЛДЫ 

РЕЙТИНГІНДЕ

Таяуда «Нұр Отан» партиясы Түркістан қалалық филиалы 
“Тұран” бастауыш партия ұйымы жиналысы өтті. Жиналыс 
ахмет Ясауи университетінің  Мәдениет орталығындағы 
кіші залда ұйымдастырылды.

Жиналыстың күн тәртібінде «Нұр Отан» партиясының 20 
жылдығы»,  Жасампаздық және әлеуметтік даму кезеңі», «Нұр 
Отан» партиясының 2030 жылға дейінгі бағдарламасы жобасының 
негізгі ережелерін талқылау, «Нұр Отан» партиясы Түркістан 
қалалық филиалының XXXVІІ конференциясына делегаттар сай-
лау туралы сұрақтар қаралды.

“Тұран” бастауыш партия ұйымының төрағасы Жанәлі Дәрібаев 
«Нұр Отан» партиясының 20 жылдығы бойынша баяндама жасап, 
партия өз бағдарламасында тұжырымдалған міндеттерді ойдағыдай 
шешіп келгенін, партияның бағдарламалық ұстанымының 
дұрыстығын уақыт көрсетіп бергенін және ол нақты істермен 
дәлелденгенін баяндай келе, бастауыш партия ұйымдарының ал-
дында тұрған басым бағыттарды атап өтіп, партияны жаңғырту ту-
ралы бастаманың аса маңызды екенін және осыған орай берілген 
тапсырмаларды уақтылы әрі сапалы орындау барша нұротан-
дықтардың басты міндеті болып табылатынын жеткізді. Өткен 
жылы жастарымыздың бағдарламалау, 3D-модельдеу негіздерін 
жетік меңгеруіне мүмкіндік беретін партиялық бастамасымен еліміз 
бойынша 24 ІТ-орталық ашылып, онда 1600-ден астам азамат жаңа 

технологиялар бойынша білім алған. Мұндай ІТ-орталық Ахмет 
Ясауи университетінде де ашылды.

Сонымен қатар ол, биыл құрылғанына 20 жыл болған «Нұр 
Отан» партиясының осы уақыт ішінде шынығып, шыңдалып, нағыз 
елдік партия атанғанын атап өтіп, алдымыздағы 27 ақпан күні Аста-
нада «Нұр Отан» партиясының кезекті XVIII съезі өтетінін, съезде 
партияның 2030 жылға дейінгі жаңа бағдарламасын талқылау, пар-
тия Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, партиялық 
органдардың есебін тыңдау және партия Саяси кеңесінің құрамын 
жаңарту жоспарланғанын, және бұл съезд партиямыздың 20 
жылдығы аясындағы басты іс-шарасы болып, алдағы жылдардағы 
мақсат-міндеттерді анықтап беретінін, біздің саяси ұйымның одан 
әрі жаңғыруына тың серпін беретінін баян етті.

Партияның  2030 жылға дейінгі бағдарламасы жобасының негізгі 
ережелерін талқылау жөнінен ХҚТУ профессоры, фил.ғ.к. Бекжігіт 
Сердәлі баяндап, соңынан Кентау институтының директоры, про-
фессор  Үсенбек Рахмет, Ахмет Ясауи университеті “Жас отан” 
Жастар қанаты ұйымының төрайымы Айгерім Мұрат, «Нұр Отан» 
партиясы Түркістан қалалық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Алмас Темірбаев жиналысқа қатысушылармен «Нұр Отан» 
партиясының 20 жыл ішіндегі қол жеткен табыстары мен партияның 
2030 жылға дейінгі бағдарламасы жобасы бойынша келелі ойлары-
мен бөлісті.

“ТұраН” баСТауыш ПарТиЯ ұйыМы

Тұран Төрінде  келелі жиын өТТі

Жиын барысында 
университетіміздің басшысы 
Болатбек Абдрасилов универ-
ситет жайында біраз ақпараттар 
беріп, негізгі даму жоспарлары-
мен таныстырды. Әлемдік озық 
тәжірибелерді қолдана отырып, 
нағыз маман дайындауда жан-
жақты білім беріліп жатқандығын 
тілге тиек етті.

Жұтап тұратын буфет-
терде дайын тағамдардың 
түрлері көбейіп, көз қуантарлық 
өзгерістер орын алуда. Сонымен 
қатар, асхана қызметкерлерімен 
сөйлескенімізде, ыстық тамақ 
сатуға рұқсат жоқ, жалдау 
ақысы жоғары болғандықтан 
асханада жұмыс істейтіндердің 
жалақысын тауып бере аламыз 
ба, жоқ па?- деген уайымдарын 
да білдіріп жатты.

 Өкілетті кеңес төрағасы 
М. Йылдыз бен Өкілетті кеңес 
мүшесі М.Шимшек еліміздің 
түкпір-түкпірінде түсірілген фо-
толардан алған әсерлерімен 
бөлісіп, фотографтың еңбегін 
жоғары бағалады. 

ұлы дала суреттері
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Физика, химия және био-
логия мамандықтары бойынша 
оқу-зертханалық база ескірген 
және ол соңғы 10 жыл бойы 
жаңартылмаған. Сондықтан, 
қазіргі таңда оқу үдерісіне 
қажетті оқу және ғылыми-
зерттеу зертханаларын қажетті 
құрал-жабдықтармен және 
компьютерлік технологиялар-
мен қамтамасыз ету жұмыстары 
жүргізілуде.

сапалы білім, саналы 
тәрбие жолында

Командалар кіші футбол, 
тоғызқұмалақ, шахмат, дой-
бы, баскетбол, арқан тарту, 
қол күресі, жүзу, стол теннисі, 
эстафеталық ойын түрлерінен 
университет кубогын сарапқа 
салды. Студенттердің қысқы 
демалысы қарсаңында өткен 
сайысқа университеттің 
о қ ы т у ш ы - п р о ф е с с о р л а р 
құрамы, түрлі саладағы 
қызметкерлері және доктор-
анттар белсене қатысып, өз 
ұжымдарының намысын абы-
роймен қорғады.
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Республикалық «Ясауи» олимпиадасы 
оқушылардың таңдауы бойынша екі бағытта 
өтеді:

Бірінші бағыт: Пәндік олимпиада;
Екінші бағыт: Ғылыми жобалар байқауы.
Республикалық «Ясауи» олимпиадасы келесі пәндер 
бойынша өтеді:
1. Биология
2. География
3. Дүниежүзі тарихы
4. Информатика
5. Қазақ әдебиеті
6. Қазақ тілі
7. Қазақстан тарихы
8. Математика
 9. Орыс әдебиеті
10. Орыс тілі
11. Физика
12. Химия
13. Шет тілі
Олимпиада екі кезеңнен тұрады:
І-ші іріктеу кезеңі – пәндік олимпиада бағыты бой-
ынша онлайн тест тапсырады. Ғылыми жоба бағыты 
бойынша ғылыми жобасын электронды поштаға 
жібереді.

ІІ-ші іріктеу кезеңі — пәндік олимпиада бағыты бой-
ынша жазбаша емтихан тапсырады. Ғылыми жоба 
бағыты бойынша ғылыми жобасын презентация 
арқылы қорғайды.
Олимпиаданың өту мерзімі
I-ші іріктеу кезеңі – онлайн жүйесі бойынша 2019 
жылдың ақпан айының 14-17 күндері аралығында 
өтеді;
II-ші қорытынды кезең 2019 жылдың наурыз айының 
26-30 күндері аралығында Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде өтеді.
Республикалық «Ясауи» олимпиадасының 
жеңімпаздарына Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінде оқу үшін 
Түркия гранты беріледі. Түркия грантының иегері 1-ші 
курсқа қабылданып, университетті бітіргенше тегін 
білім алады.
Олимпиадаға қатысуға өтініш білдіру үшін 2019 
жылдың 11 ақпанына дейін http://ayu.edu.kz сілтемесі 
арқылы тіркелуі керек.
Ұйымдастыру комитетімен байланыс:
8 (72533) 63690, Кәсіби бағдар және маркетинг 
бөлімі
Электр.почта: talapker@ayu.edu.kz
Whatsapp: +7 702 069 61 33

қОЖа ахМЕТ ЯСауи аТыНдағы халықаралық қазақ-Түрік 
уНивЕрСиТЕТі 11 ЖәНЕ 12 СыНыП МЕкТЕП біТірушілЕр араСыНда 

VI рЕСПбуликалық «ЯСауи» ОлиМПиадаСыН өТкізЕТіНдігіН 
хабарлайды!

Танысты. Университетіміздің кітапханасында «Рухани жаңғыру» 
орталығы мен Түркістан облыстық «Рухани жаңғыру» жобалық 
кеңсесі бірлесіп ұйымдастыруымен п.ғ.д., профессор Қалипа 
Әтемованың жарық көрген «Түркі халықтарының қыз балаларды 
болашақ отбасылық өмірге даярлау дәстүрлері» атты моногра-
фиясы мен «Отбасы салт-дәстүрлерінің қыз тәрбиесіндегі рөлі» 
және «Қыз тәрбиесінде ұлттық құндылықтарды пайдалану» атты 
оқу құралдарының таныстырылымы өтті.

Семинар. Оқу ордамызда «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен 
Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталықтың 
ұйымдастыруымен «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» 
тақырыбында семинар өтті. 

кездесті. Университетіміздің ректоры Болатбек Абдрасилов 
пен I вице президент Женгиз Томар Түркістан облысының 
әкімі Жансейіт Түймебаевпен кездесті. Ондағы мақсат, оқу 
ордамыздың алдағы жоспарларын таныстыра отырып, өңірдің 
дамуына үлес қосатын ғылыми жобаларды көрсету. Кездесу 
барысында еркін пікір алмасып,білім мен ғылым салаларынан 
бөлек мәдениет пен өнерді, инновациялық инфрақұрылымды 
дамыту жөніндегі ұсыныстарымен де бөлісті. Маңыздысы 
сол өңіріміз төңірегінде білім беру саласын дамыту жөніндегі 
тұжырымдама таныстырылды.

***

***

университетімізге қр Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Омархан Нұртайұлы келді. Ондағы 
мақсат, оқытушы-профессорлар мен сту-
денттермен кездесіп, ой-пікірлерімен бөлісу. 
өңірлерде арнайы іс-сапармен жүрген 
халық  қалаулыларымен кездесу барлық 
қалалар мен аудандарда өткізілуде.

Жиын барысында университетіміздің ректоры 
Болатбек Абдрасилов университет жайында біраз 
ақпараттар беріп, негізгі даму жоспарларымен та-
ныстырды. Әлемдік озық тәжірибелерді қолдана 
отырып, нағыз маман дайындауда жан-жақты 
білім беріліп жатқандығын тілге тиек етті.

Сонымен  қатар ҚР Парламенті  Мәжілісінің   депу-
таты Омархан Өксікбаев кездесудегі негізгі мақсат, 

Елбасының мақаласы мен бағдарламаларын 
халыққа кеңінен насихаттай отырып, атқарылып 
жатқан жұмыстарды пысықтау екендігін жеткізді. 
Сондай-ақ соңғы бағдарламаларды тиімді пайда-
лану мен жұртшылықты ақпараттандыру арқылы 
халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, әлеуметтік 
мәселелерді көтеру екендігін жасырмады.

Соңғы кезеңде Парламентте 83-ке жуық 

заң жобалары қаралған. Ол заңдардың бәрінің 
өзіндік орны бар. Бірі медицина саласына 
қатысты болса, енді бірі әлеуметтік мәселелерді 
шешуге бағытталған. Медицина саласы бойын-
ша медициналық сақтандыруды жүзеге асыру 
арқылы әрбір тұрғын өзін және өзінің отбасының 
денсаулығын сақтандыра алатындығын түсіну 
қажеттігін жеткізді. Және де дәрі-дәрмектердің 
бағасының тұрақтануы бойынша да көптеген 
шаруалардың атқарылып жатқандығын алға тар-
тып, алдағы уақытта бір қалыпқа түсетіндігін айтты. 
Сондай-ақ сот жүйесіндегі адалдық пен ашықтықты 
жетілдіру керектігі де айтылды. Сонымен қатар 
2019 жыл жастар жылы деп жарияланғандығын 
алға тарта отырып, студент жастарды құттықтап, 
биылғы жылда барлық қамқорлық пен сенімнің 

жастарға артылып отырғандығын жеткізді.
Осы және өзге де маңызды мәселерді қамтыған 

кездесу қатысушылардың сұрақтарына жауап бе-
румен қорытындыланды. Әртүрлі салалар бойын-
ша сауалдар жолдап халық қалаулысына ұсыныс-
пікірлерін де білдірді.

ақпарат оратылығы

Халық қалаулысымен
 кездесу өтті құттықтаймыз! Университетіміздің тұңғыш ректоры, универси-

тет Өкілетті кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының президенті, академик Мұрат Жұрыновты 
«Металл электрохимиясы» саласында «Сулы қышқыл ерітіндіде 
титанның постэлектролиздік химиялық еру құбылысы» атты 
елеулі ғылыми жаңалық ашқаны үшін Ресей Федерациясы Жа-
ратылыстану ғылым академиясы Президиумының 25.01.2019ж. 
күнгі №289 шешімімен Петр Капица (Нобель сыйлығының иегері, 
атақты орыс физигі) атындағы Алтын медальмен және арнайы 
дипломымен (№510) марапатталуымен құттықтаймыз.

***

***

басқосу. Жуырда оқу ордамызда  Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі депутаттарының қатысуымен «Тарихи-
мәдени мұраны қорғау мен кеңінен танытуды заңнамалық 
тұрғыдан қамтамасыз ету» тақырыбында көшпелі жиын 
өткізілді. Басқосуға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, 
әлеуметтік-мәдени даму Комитетінің хатшысы Б. Мамраев, 
С.  Абдрахманов, К. Абсатиров, Ф. Қаратаев, К. Мұсырман, 
А. Нұркина, Ж.Нүсіпжанқызы, Б. Смағұл, Б.Тілеухан қатысты. 
Алқалы жиыннан соң университет ректоры Б.Абдрасилов 
қонақтарды оқу ордамыздың музейімен таныстырып, түркі 
әлеміне ортақ білім ордасының негізгі ерекшеліктерін көрсетті.

Таяуда университетімізде  «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесінің 
жетекшісі Қ.Ахметбекұлымен кездесу өтті. Мәртебелі меймандар  
оқу ордамыздың кітапханасында орналасқан «Саналы ұрпақ» 
кеңсесі мен «Адалдық алаңы» жұмысымен танысты. Студент-
тер игілігі үшін атқарылып жатқан шаруаларға ерекше ықылас 
танытқан Қайыржан Ахметбекұлы алғысын білдірді. Алдағы 
уақытта бірлесе отырып, жұмысты ары қарай жүйелендіру үшін 
қолдайтындығын да жасырмады.
Сонымен қатар жобалық кеңсе жетекшісі өңірдің білім 
басқармалары басшылар және ұстаздарымен кездесу өткізді. 
Ректор Болатбек Абдрасилов сөз алып, жобалық кеңсенің 
мақсатын түсіндіре отырып, негізгі міндет, жастарды патриоттық 
сезімге тәрбиелеу қажеттігін баса айтты.

***

құрметті достар! 
Жаңа облыс орталығы – Түркістан қаласын түркі әлемінің 

рухани мекеніне айналдырып, туристерді тарту мақсатында 
барлық салада түбегейлі бетбұрыс жасалып, ауқымды 
жұмыстар атқарылуда. Көне шаһарды дамытудың кешенді 
жоспарлары мен оңтайлы өзгерістерін кең көлемде наси-
хаттау тұрғысында Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен 
«Түркістанды бірге түлетейік» республикалық байқауын бас-
таймыз.

2019 жылдың 1 ақпаны мен 10 маусым аралығында 
жүзеге асатын шараға кәсіби журналистер мен әлеуметтік 
желі белсенділері қатысып, авторлық мақалалар мен 
бейнетүсірілімдерін жолдай алады. 

Ұсынылған жұмыстар:
1. Ең үздік газет пен сайт материалдары; 
2. Әлеуметтік желідегі жарияланымдар (фейсбук желісі 

мен инстаграм парақшасы);
3. YouTubе каналындағы имидждік бейнетүсірілім ата-

лымдары бойынша қарастырылады.
Материалдардың саны мен көлеміне шектеу қойылмайды. 

Әлеуметтік желідегі таралымы мен сапасына, мазмұнына 
мән беріледі.

Материалдар мен жазбалар әлеуметтік желіде 
#«Түркістанды бірге түлетейік» хэш-тегімен жарияланып, 
сілтемесі qanshaiym777@gmail.com поштасына жіберілуі 
тиіс. Әлеуметтік желіні пайдалану этикасы мен құқықтық 
ережелер сақталуы міндетті. 

Жүлдегерлер әр аталым бойынша марапатталады:
І орын – 350 мың теңге
ІІ орын – 250 мың теңге
ІІІ орын – 150 мың теңге
Үздік шыққан 9 жеңімпаз Түркістан қаласында өтетін мара-

паттау рәсіміне шақырылып, облыс көлемінде жоспарланған 
пресс-турға қатысады.
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стуДЕНт жазБалаРы

ас - адамның арқауыұлы дала суреттері
Мәдениет орталығының фойесінде әлеуметтік ғылымдар 
факультетінің қоғаммен байланыс бөлімінің телемаманы, 
қазақстан Фотоөнер  бірлестігінің мүшесі Нахып шынтеміровтің 
«ұлы дала суреттері» атты фото көрмесі ашылды.

 Көрмеге қазақтың салт дәстүрінен хабар беретін фотографтың 40-қа 
жуық фотолары қойылған. Арасында Монғолиядан келген бүркітші қазақ 
қызы Айшолпан Нұрғайыпқызының  да бейнесін көруге болады. Өкілетті 
кеңес төрағасы   М. Йылдыз бен Өкілетті кеңес мүшесі М.Шимшек еліміздің 
түкпір-түкпірінде түсірілген фотолардан алған әсерлерімен бөлісіп, 
фотографтың еңбегін жоғары бағалады. 

Ал, оқу ғимараттарындағы 
асханалар қайтадан қолма-қол 
саудаға өтті. Жұтап тұратын бу-
феттерде дайын тағамдардың 
түрлері көбейіп, көз қуантарлық 
өзгерістер орын алуда. Сонымен 
қатар, асхана қызметкерлерімен 
сөйлескенімізде - ыстық тамақ 
сатуға рұқсат жоқ, жалдау ақысы 
жоғары болғандықтан асханада 
жұмыс істейтіндердің жалақысын 
тауып бере аламыз ба, жоқ па?- 
деген уайымдарын да білдіріп 
жатты.

Дегенмен де дәмді тағамдар 
буфеттердің сөрелерінде 
табылғаны дұрыс болды. Енді 
сол тағамдардың түрлерін 
өзгертіп тұрса, нұр үстіне нұр 
болады.                                                                                                                                         

асхана жүйесінде жылда өзгерістер болып тұратын болды. Жаңа жүйеге енді бой 
үйреніп келе жатқанда жаңасы келеді. қазіргі таңда оқу ғимараттарында орналасқан 
буфеттер жалға беріліп, карточкалық жүйе «Титаник», «Тұран» асханаларында ғана 
қолдануда. 

―  Жаңа қызметке келгеніңізге жар-
ты жылдай уақыт болды. Содан бергі 
уақыттағы Студенттер үйінің тыныс-
тіршілігін айта отырсаңыз? 

― Өзіңіз білесіз бұл қызметке келмей 
тұрғанда да факультетте декан орынба-
сары болып көп жылдар бойы  студент-
термен қоян-қолтық араласып, солар 
үшін шырылдап жүретінімді. Ал, енді 
басшыларымыз тікелей жаңа қызметті 
сеніп тапсырған соң, бұл қызмет мен 
үшін екі еселене түсті. Сенімнен шығу, 
берілген тапсырманы орындау, жаңашыл 
идеялар арқылы университетімізді 
алдыңғы қатарға шығару түсіне білген 
азаматқа ауыр жүк. Себебі, әртүрлі 
ұлттың өкілдерінен келген студенттің 
жағдайын түсіну, талап тілектерін 
орындау білімділікті, көрегендікті, 
талапшылдықты, тазалықты қажет етеді. 
Бұл менің ең басты ұстанымым. 
Жатақхана дегеніміз студенттер үшін де 
біздер үшін де күрделі мәселе. Себебі 
Түркістан қаласының облыс орталығы 
статусын алғалы жалдамалы пәтерлер 
құны шарықтап шыға келді. Бұл дегеніміз 
шалғай жерден келіп тұратын  ағайыны 
жоқ студенттеріміздің қалтасына ауыр-
лық қылатыны белгілі.
― Елбасымыздың бес әлеуметтік бас-
тамасы, оның жалғасы 2019 жылды 
«Жастар жылы» деп жариялауы оның 
ішінде жастарды үймен, жатақханамен 
қамтамасыз ету мәселесі көңілге көп үміт 
отын жақты. Қазіргі таңда жатақханаға де-
ген сұраныс 1500 орын болып тұр. Жас-
тарды  қолдау жылында студенттеріміздің 
жағдайын жақсарту мақсатында уни-
верситет ректоры Б.Абдрасилов 2019-
2021 жылдың аралығында 500 орындық, 
2020-2022 жылдар аралығында 600 
орындық жатақхана салуды жоспарға 
енгізіп отыр. Сонымен қатар жатақхана 
қажеттіліктеріне байланысты көптеген 
ескірген заттар жаңартылды. №6 
жатақхананың 1-ші қабатына 100 
орындық студенттерімізге арналған 

бөлмелер дайындадық. Екі қабатты кро-
ваттар қойылып, төсек-орындармен, 
жиһаздармен  жабдықталды.
 Қазіргі таңда басқарып отырған 
бөлімімнің аты  «Студенттер үйі» болып 
өзгертілді. Құрылымымда―104 адам 
бар. Оның: 6-уы тәрбиеші, 8-і комендант, 
90- ы әртүрлі жұмысшылар. 6 студенттік, 
3 жанұялы жатақхана және Кентау мен 
Шымкент қалаларындағы жатақханалар 
бақылауымда. Біздің уақытымыздағыдай 
емес қазіргі таңда жатақханалар за-
ман талабына сай асхана, буфет, ашық 
спорт алаңымен қамтамасыз етілген. 
Студенттер үйінде бүгінгі таңда 3900 
студент орналасқан, оның 1269-ы 
шетелдік студенттер. Жастар жылына 
байланысты тәрбиешілер мен жатақхана 
меңгерушілеріне тапсырма беріліп, жос-
пар бойынша  жұмыс жүргізілуде.
 Студенттеріміздің жағдайын жақсарту 
мақсатында университетімізде «Білім 
алушыларға қызмет көрсету орталығы» 
ашылды. Алдағы уақытта студенттер 
электронды цифрлы қолтаңбаларын алса 
кез-келген мағлұматты,  жатақхананы 
алуларына мүмкіндік болады. Әрине, 
бәрі бір күнде болады деп айта алмай-
мын, бірте-бірте заман талабына сай 
жасалынған істің басы басталса қалғаны 
келешек жастарымыздың өз қолында 
деп білемін. Бұл үшін бәріміз бір кісідей 
ат салысып қызмет жасауымыз керек.
― Жатақхана бірінші кезекте кімдерге 
беріледі?
Жатақхана берудің Сенат отырысында 
талқыланып бекітілген арнайы ережесі 
бар. Бірінші кезекте грант бойынша 
оқуға қабылданғандар, екінші - Түркия 
грантының иегерлері, содан кейін түркі 
дүниесінен келген шетел азаматта-
рына, одан кейінгі кезекте әлеуметтік 
аз қамтылған студенттер мен мүгедек 
балаларға, сонымен қатар еліміздің алыс 
аймақтарынан келген студенттерімізге, 
Республикалық, Халықаралық олим-
пияда жеңімпаздары, Алтын белгі 
иегерлеріне  беріледі. Олардан қалған 
орын ақылы оқитын жастарымызға 
тиесілі. Қайткен күнде де оларға орын  
тауып беруге тырысып бағамыз. Соған 
орай егер бөлме 4 орындық болса 
қастарына қосымша бірге оқитын дос-
тарын жатқызуға рұқсат сұрағандарға 
өздерінің келісімі бойынша орын беріп 
отырмыз. Өзіміздің студенттерді қолдап, 
барынша жағдайларын жасау біздің 
міндетіміз. Жақсы маман дайындап 
университетімізді әлемге танытамыз де-
сек студенттің жағдайын жасасақ, талап 
та  қоя білеміз. Сол кезде жақсы спортшы 
да, өнерпаз да, жақсы маман кадрлар да 
шығады.
― ыстық су, жылу мәселесі 
қалай болуда? № 1 жатақхананың 
тұрғындарынан естігенім бөлмелер 
суық, тамақ дайындайтын орында 
арнайы плита жоқ дейді. Тамақ дай-
ындайтын уақытта әр адам өзінің  

плитасын сүйретіп жүреді екен. Осы 
уақытқа дейін неге арнайы газ немесе 
электр плиталар қойылмаған. Жылуы 
жоқ бөлмелерден хабардарсыз ба? 
― Әрине қателікті мойындау да ерліктің 
бір нышаны деп білемін және шындықты 
айтқанды жақсы көремін. «Халық айтса 
қалып айтпайды» дейді дана халқым, ол 
рас. Көптеген бөлмелер айтылған сынға 
төтеп бере алмайды. Жылу жөнінен 
басында көп қиындықтар туындады 
бірақ, біртіндеп шешілді. Бұл мәселелер 
биылғы жылы толығымен шешімін та-
бады деп ойлаймын және сол үшін бар 
күш-жігерімді саламын. Газ плиталар 
барлық жатақханаларда бар, тек №4-ші 
жатақханада жоқ. Жақында тапсырыс 
беріліп, алынатын болды.
― Жуынатын бөлмелерге су арнайы гра-
фик бойынша босатылады. Ал күнделікті 
пайдалануға ыстық-суық су беріліп тұр. 
Дегенмен де көпшіліктің ойынан шығу 
оңай емес, сонда да болса «Сын айтыл-
май мін түзелмейді» дегендей сынның 
айтылғанына ренжуге болмайды. Өзің 
байқамағаныңды сырт көз айтып жатса 
нәтиже шығаруға тырысамыз.
― Жұмыс бар жерде міндетті түрде 
кемшілік болады. Осы жатақхана 
төңірегінде қандай мәселелер туын-
дауда, бөлісе отырсаңыз.
― Факультеттермен тығыз байла-
ныс орнатылған. Бірақ кейбір факуль-
теттер оның ішінде топ эдвайзерлері 

тобындағы студенттердің қайда тұрып 
жатқанынан хабарсыз екенін білгеніңде 
қарның ашады. Ата-аналармен байла-
нысты күшейтсек деп отырмыз. Себебі 
кейбір студенттер жатақханада тұрамын 
деп жолдама алып пәтерде тұрып жа-
тады, бұдан ата-ана да, эдвайзерде ха-
барсыз. Жатақханада тұратын кейбір 
студенттер жатардың алдында «қазір 
келем» деп шығып кетіп құмар ойын-
да азанға дейін отырып келеді, міне 
осылардың бәріне бақылауды күшейтіп 
жатырмын. Осыған барлығы күш сал-
са деймін. Жатақханада күнделікті түнгі 
сағат 11-00-ге  дейін, ал емтихан кезінде 
сағат 12-00-ге дейін жарық  қосуларына 

рұқсат беріледі. Ал тәрбиешілер түнгі 
сағат 2:00-ге дейін жатақханада бола-
ды. Бір қынжылтатыны студенттердің бір 
бөлмеден екінші бөлмеге ауысуы өте жиі 
орын алады екен. Ондай жағдай өзара 
ренжісуден, түсініспегендіктен орын 
алатыны белгілі. Осы жағдайды тоқтату 
қолға алынып жатыр. 1-курста жатқан 
бөлмесіне оқуын бітіргенше жатса, өзінің 
үйіндей ішін әрлеп, әдемілеп жасап алар 
еді. Бала жылда әр бөлемеге ауыса бер-
се келесі жылы басқа бөлмеге ауысты-
рады деп жатын орнына немқұрайлы 
қарайды. Тұрақтандыру мәселесі де на-
зарда. Тазалық мәселесі де өзекті бо-
лып тұр. Жастардың тазалықты сақтауы, 
қоқысты тиісті орынға тастау дегенді 
білмейтіндері де жеткілікті. Айтсаңыз 
майда-шүйде нәрсе секілді, айтпасаңыз 
оны түсініп жатқан жастарымыз болмай 
тұр. Жатақхананың ережесін бірнеше 
рет бұзған студентті жатақханадан 
шығарамыз шара қолданыңыздар деп 
деканаттарға мәлімдеме жолдаймыз, 
олардан жауап келудің өзі қиындау. 
Әрине, бәріне бірдей топырақ шаша 
алмаймын, жақсы істеп жатқандары да  
бар. Тағы бір айта кететін жәйт әсіресе 
сеніп тапсырған жұмысыңа кедергі жасап 
аяқтан шалатындар, ретсіз араласатын-
дар мені қатты қынжылтады. Мен өзім 
ешқашан біреуге міндеттелген жұмысқа 
араласпаймын, сондықтан мұндай 
қасиеттерді жек көремін. 

Қорыта келгенде әр студент бір-бір үйдің 
еркесі болғандықтан жатақханада жұмыс 
істейтін қызметкерлерге шыдамдылық, 
төзімділік керек. Өздерінің балала-
рына жасаған жақсылықтарды осы 
студенттерімізге жасаса, оларды түсінеді 
ғой дегім келеді. Университетіміздің  
Жастар жылында жастарға жасайтын 
жақсылығы көп болсын!  
― Сұхбатыңызға рахмет!

дайындаған:
Эльмира қалыбайқызы

ЖаТақхаНа ― СТудЕНТТЕрдіҢ үйі  
Елімізде 2019 жыл «Жастар жылы» болып жарияланды. бұл дегеніміз 

жастарға деген қамқорлық артып, қандай да бір бастамаларда қолдау 
көрсетіледі, жастар үшін ерекше жыл болғалы тұр. Жоғары оқу орындары 
нағыз жастардың шоғырланған ортасы. ал, жатақхана алыстан оқуға келген 
студенттің үйі ғана емес, студенттік өмірдің қызығы мен шыжығын қатар 
көрсететін мекен.  Жастарымыздың жағдайын білу мақсатында «Студент-
тер үйінің» басшысы Сақтапберген Мырзабекұлы Мұхановпен кездесіп 
жатақханалардың тыныс-тіршілігімен танысқан едік.
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факультЕт тыНысы

Факультет педагогикалық бағытта 
6D010900-Математика, 6D011000-
Физика мамандықтары бойынша, 
ал техникалық бағытта 6D070500-
Математикалық және компьютерлік мо-
дельдеу мамандығы бойынша доктор-
анттарды дайындайды.

Факультетте 66 оқытушы-профессор 
қызмет атқарады, оның ішінде 8 ғылым 
докторы, 34 ғылым кандидаты, 8 
PhD докторы, яғни ғылыми дәрежелі 
оқытушы-профессор құрамы 76 пайызды 
құрайды.

Білім сапасын қамтамасыздандыру 
бойынша тәуелсіз агенттіктің Жоғары 
оқу орындары арасындағы мамандықтар 
бойынша Ұлттық рейтинг нәтижесі бой-
ынша 2018 жылы 5В010900-Математика 
мамандығы екінші орынды, 5В011200-
Химия мамандығы екінші орынды, 
5В060800-Экология үшінші орынды 
иеленді. 2017 жылы 5В011200-Химия 
мамандығы бірінші орынды, 5В060700-
Биология мамандығы үшінші орынды, 

5В060400- Физика мамандығы үшінші 
орынды, 5В011000-Физика мамандығы 
үшінші орынды, 6М060100-Математика 
мамандығы үшінші орынды иеленді. 
Ал 2016 жылы 6М060800-Экология 
мамандығы бірінші орынды, 5В011600-
География мамандығы екінші орын-
ды, 5В010900-Математика, 6М060100-
Математика, 6М060600-Химия 
мамандықтары үшінші орынды иеленді. 

Студенттердің оқу үлгеріміне 
тоқталатын болсақ, 2016-2017 оқу 
жылының қысқы сессиясында оқу 
үлгерімі 75 пайызды, жазғы сессиясын-
да 81 пайызды құраса, ал 2017-2018 
оқу жылының қысқы сессиясында оқу 
үлгерімі 82 пайызды, жазғы сессиясында 
83 пайызды құрады.

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 
нәтижесі бойынша Жаратылыстану 
факультеті 2017-2018 оқу жылы орта-
ша 106 баллмен университет бойынша 

екінші орынды иеленсе, ал 2018-2019 
оқу жылы орташа 118 баллмен универ-
ситет бойынша бірінші орынды иеленді.

Осы оқу жылында педагогикалық 
мамандықтар бойынша жұмыс 
оқу жоспарларына қазіргі таңда 
Қазақстан, Түркия және түркі тілдес 
елдер мен қауымдастықтардың   
орта  мектептеріндегі инновациялар 
(жаңартылған білім беру, критериалдық 
бағалау, сыни ойлау және т. б.) енгізілді. 
Осы бағытта келесі тақырыптар бойын-
ша семинарлар ұйымдастырылды:

сабақты зерттеу (lesson stady): А-дан 
Я-ға дейін;

тиімді кері байланыс беру дағдысын 
дамыту әдістері;

сыныпта сындарлы әңгімені ынталан-
дыратын стратегиялар;

мәтінмен жұмыстың тиімді тәсілдері;
тиімді сұрақтар қою арқылы 

оқушылардың ойлау қабілеттерін дамы-
ту.

Сонымен қатар факультеттің 

оқытушы-профессор құрамына «На-
зарбаев Зияткерлік мектептері» дербес 
білім беру ұйымының «Педагогикалық 
өлшеулер орталығы» филиалы 
көмегімен «Педагогикалық мамандықтар 
бойынша жаңартылған білім беру 
бағдарламасы аясында критериалды 
бағалауды сабақтарда қолдану әдістері» 
тақырыбында және Ғылым және білім 
интеграциясы институтының көмегімен 
«Білім берудің заманауи тенденцияла-
ры мен парадигмалары. Жаңартылған 
білім беру ерекшеліктері: дәстүр мен 
жаңашылдық» тақырыбында біліктілікті 
арттыру курстары ұйымдастырылды.

Физика, химия және биоло-
гия мамандықтары бойынша оқу-
зертханалық база ескірген және ол 
соңғы 10 жыл бойы жаңартылмаған. 
Сондықтан, қазіргі таңда оқу үдерісіне 
қажетті оқу және ғылыми-зерттеу зерт-
ханаларын қажетті құрал-жабдықтармен 

және компьютерлік технологиялармен 
қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде.

Жаратылыстану факультетінде 
ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі 
бағыттар бойынша орындалады:

• Математикалық физиканың 
классикалық емес есептерін шешудің 
аналитикалық және сандық әдістері

• Қатты денелер физикасы 
және олардың физика-механикалық 
қасиеттерін зерттеу. 

• Өндірістік қатты, сұйық және 
газ тәрізді қалдықтарды залалсыздан-
дыру,  зарарсыздандыру және кәдеге 
жаратудың инновациялық технология-
ларын жасау мен ендіру және тауарлы 
өнімдерді алу 

• Техногендік  факторлар мен 
Жібек Жолы бойындағы тарихи-сәулеттік 
ескерткіштердің қауіпсіздігі арасындағы 

өзара байланысты, қоныстану 
аймақтарды, Сырдария-Қаратау өңірі 
флорасы мен фаунасын және басқа да  
стратегиялық объектілерді кешенді мо-
ниторинг негізінде бағалау және оларды 
қорғау іс-шараларын жүргізу, жаңа био-
препараттар дайындау үшін жаңа сіңірілу 
«жасыл технологияларын» әзірлеу

• Жаңа әлеуметтік-экономикалық 
даму жағдайында білім беру жүйесін 
жетілдіру 

Осы зерттеулердің нәтижесінде, 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің  2018-2020 
жылдарға жарияланған гранттық 
конкурсы бойынша келесі жобалар 
қаржыландыруға ие болды:

 «Эллипстік теңдеулер және 
оның бөлшек ретті аналогтары үшін 
классикалық және классикалық емес 
есептерді шешу әдістерін құру». Ғылыми 
жетекшісі «Математика» кафедрасының 
профессоры, физика-математика 
ғылымдарының докторы  Б.Турметов  (30 
млн. тг.)

 «Аридті климаттағы 

ағынсыз көлдердің экожүйелерінің 
жағдайы мен оларды арал теңізінің 
қалдықты су қоймаларының мыса-
лында шаруашылықта қолданудың 
мүмкіндіктері». Ғылыми жетекшісі  «Эко-
логия және химия» кафедрасының про-
фессоры, география ғылымдарының 
кандидаты А.Құрбаниязов (18 млн.тг.)

«Бөлшек дәрежелі эллипстік 
операторлардың математикалық 
модельдері үшін сызықтық емес кері 
есептерді шешудің сандық әдістері 
мен параллельді алгоритмдерінің 
гравиметрикадағы қолданыстары» 
. Ғылыми жетекшісі «Математика» 
кафедрасының профессоры, физика-
математика ғылымдарының кандидаты  
М.Сұлтанов (21 млн. тг.)

«Сингуляр ауытқыған теңдеулерде 
контраст құрылымдары және олардың 

фазалық өтулерде қолданылуы».  
Ғылыми жетекшісі «Математика» 
кафедрасының профессоры, физика-
математика ғылымдарының докторы 
Б.Калимбетов (21 млн. тг.)

Университетте 2017-2018 оқу 
жылының индикативті көрсеткіштер бой-
ынша өткізілген рейтинг нәтижелері бой-
ынша Жаратылыстану факультеті бірінші 
орынды иеленді, ал 52 кафедраның 
ішінен «Математика» кафедрасы бірінші 
орынды, «Экология және химия» кафе-
драсы алтыншы орынды, «Физика» ка-
федрасы он тоғызыншы орынды, «Био-
логия» кафедрасы жиырма алтыншы 
орынды иеленді.

Университет бойынша әлемдік 
рейтингтік ғылыми журналдардағы жа-
рияланымдар (Thomson Reuters, Scopus, 
Elsevier базаларындағы) саны 2016 
жылы 114 болса, соның 26 жарияланымы 
Жаратылыстану факультетіне тиесілі, ал 
2017 жылы жарияланған  91 мақаланың 
17 мақаласы факультет ғалымдарына 
тиесілі. 

Қазақстан Республикасы Білім 

Жаратылыстану  факультетінің құрамына 4 кафедра кіреді: «Биология», «Математика», «Физика», «Экология және химия» кафедралары. Факультетте 
2017-2018 оқу жылында білім алушылар контингенті 669 болса, ал осы оқу жылында олардың саны 868 болды. 
Факультет педагогикалық бағытта 5В010900-Математика, 5В011000-Физика, 5В011200-Химия, 5В011300-Биология, 5В011600-География мамандықтары 
бойынша, ғылыми бағытта 5В060100-Математика, 5В060400-Физика, 5В060700-Биология, 5В060800-Экология  мамандықтары бойынша, ал техникалық 
бағытта 5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша бакалаврларды дайындайды. 
Сонымен қатар, факультетте педагогикалық бағытта 6М011000-Физика, 6М011300-Биология мамандықтары бойынша, ғылыми бағытта 6М060100-
Математика, 6М060400-Физика, 6М060600-Химия, 6М060800-Экология мамандықтары бойынша, ал техникалық бағытта 6M070500-Математикалық және 
компьютерлік модельдеу мамандығы бойынша магистрлер дайындалады.

саПалы Білім, саналы 
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факультЕт тыНысы

және ғылым министрлігінің 2017 жылғы жылғы жарияланған «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы» конкурсының жеңімпаздары университет бойын-
ша үшеу болса, соның екеуі Жаратылыстану факультетінің ұстаздары: «Физи-
ка» кафедрасының меңгерушісі физика-математика ғылымдарының докторы, 
профессор Т. Тұрмамбеков және «Физика» кафедрасының доценті, педагогика 
ғылымдарының кандидаты  Ә. Сарыбаева. Ал 2018 жылғы «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» грантын «Математика» кафедрасының меңгерушісі физика-
математика ғылымдарының кандидаты, профессор М. Сұлтанов және «Биология» 
кафедрасының меңгерушісі техника ғылымдарының кандидаты, доцент Ғ.Исаев 
иеленді.

Факультеттің   жас  ғалымдары PhD доктор, «Экология және химия» 
кафедрасының доценті м.а. Ғ.Тойчибекова және техн.ғ.к., «Биология» 
кафедрасының  доценті  м.а.  И.Аймбетова Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылдың 16-шы қарашадағы Ғылым саласындағы және мемлекеттік ғылыми 
сыйақыларды тағайындау бойынша конкурстық комиссияның шешіміне сай 
Мемлекеттік ғылыми степендия иегері атанды.

Жаратылыстану факультетіндегі тәрбие жұмыстары «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламасына сәйкес төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі:

• қоғамдық тәрбие; 
• адамгершілік рухани-тәрбие;
• салауатты өмір салты; 
• эстетикалық тәрбие;
• экологиялық тәрбие; 
• ұлттық-рухани және патриоттық тәрбие; 
• құқықтық тәрбие. 
Факультетте «ENGLISH Club», «GREEN GROWTH» студенттік клубтары 

белсенді жұмыс істейді.
Түркістан облысы Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен об-

лыс әкімінің жүлдесі үшін өткізілген «Терең  тарихтан-жарқын болашаққа» атты 
республикалық пікірсайыс турнирінде «Үздік төреші» номинациясымен «Матема-
тика» мамандығының 3 курс студенті Әлім Айсана марапатталды.

«Рухани жаңғыру» ғылыми тәжрибелік орталығының ұйымдастыруымен 
05.09.2018ж. күні Қазақстан халықтары тілдері мерекесіне орай «Тіл тағдыры-ұлт 
тағдыры» тақырыбында өткізілген факультеттер арасындағы APF форматындағы 
пікір –сайыста Өмірбек Азамат және Ыдырыс Бауыржан екінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды.

Түркістан қалалық Жастар ресурстық орталығының  «Болашаққа бағдар: Руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында «Жастық және лидерлік» қалалық 
пікірсайыс турнирін ұйымдастыруға қосқан үлесі үшін Әлім Айсана Алғыс хатпен 
марапатталды.  

тӘРБИе ЖОлында
2018 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушылары»

«биология» кафедрасының меңгерушісі 
техника ғылымдарының кандидаты, 

доцент ғ.исаев

«Математика» кафедрасының 
меңгерушісі физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, профессор 
М. Сұлтанов
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ГазЕттІң тҮРІк тІлІНДЕГІ қосыМшасы

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı ulusa 
sesleniş konuşmasında 2019 yılını Gençler Yılı olarak ilan etmişti. Söz konusu Gençler Yılı açılışı, 
23 Ocak 2018 Çarşamba günü «Bağımsız  Devletin Gençleri» temasıyla Astana’da törenle yapıldı. 
Program Kazakistan’ın devlet Televizyonundan canlı olarak yayınlandı. Etkinlik, Üniversitemizin 
Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans Salonunda takip edildi.

Kazakistan’da Gençler Yılı Açılışı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi'nin yönetici,  akademisyen ve 
öğrencilerinin  de izlediği Nazarbayev’in halka 
hitabında Kazakistan’ın tanınmış gençlerinin başarıları 
gösterildi. Törende ilk olarak, çeşitli alanlarda başarı 
elde eden Kazakistanlı gençler  sunum yaptı. Etkinlik 
kapsamında ayrıca tanınmış girişimciler, genç 
liderler, ülkenin tüm sektör temsilcileri, bilim ve sanat 
alanındaki profesyonel gençlerin katılımı ile  çeşitli 
alanlarındaki başarılar hakkında bilgi paylaşıldı.  

Devlet Başkanı Nazarbayev, gençlerin fikir ve 
görüşlerinin önemli olduğunu, yeni neslin temel 
başarısının  çağdaş  bir eğitim sistemi ile motive 

edilmesi gerektiğini ifade etti.  Nazarbayev, gençlerine 
devlet desteğinin gelecek nesiller için çok büyük bir 
enerji sağladığını belirtti. Ayrıca forumda geleceğin 
teminatı gençler için projeler sunuldu ve programlar 
gösterildi. 

Nazarbayev,  gençliğe hitabının sonunda, “Türk 
dünyasının enerjik gençliği için sorumluluk bilinciyle, 
2019 yılı içerisinde daha çok çalışacaklarını” 
söyledi.
Program, Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ile 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın değerlendirme 
konuşmalarıyla sona erdi. 

All-inclusive olarak da adlandırılan söz konusu uygulama, 
günümüzde özellikle seyahat sektörünün pazarlama alanında 
geliştirdiği yeni araçlardan biri olarak, hızla yayılma eğilimi 
göstermektedir.

Tarihsel açıdan her şey dahil sisteminin ilk uygulamalarına 
1930’lu yıllarda İngiltere’de tatil kamplarında rastlanmaktadır. 1950’li 
yıllarda Fransız bir yüzücünün İspanyol adası Mayorka’ya çıkıp kamp 
yapması ve bunun sonucunda İspanya Hükümeti tarafından yiyecek, 
konaklama ve diğer ihtiyaçları için tek bir fiyat ödenmesi istenmesi, 
her şeyin tek bir fiyat dahilinde gerçekleştiği tatil fikrinin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan 
Club Med (Club Mediterranean) 1960 ve 1970’li yıllarda “club tatil” 
kavramını uygulayarak her şey dahil sisteminin uluslararası anlamda 
temelini atmıştır. Etrafı yüksek duvar ve tellerle koruma altına alınmış, 
doğal çekicilikleri dışında tarihi ve kültürel bir çekiciliği bulunmayan 
Karaipler’de lüks şato ve saraylarda bütün gereksinimleri karşılanmış 
olarak tatil yapmak isteyen zengin turistlerin sayısının artmasıyla 
büyük bir gelişme kaydetmiştir. Her şey dahil sistemi yaygın olarak 
uzun yıllar Karaipler’de uygulama alanı buldu. Sistem günümüzde 
çok yaygınlaşmış ve çeşitlenmiştir. 

Her şey dahil çalışan tesislerin coğrafi dağılımları incelendiğinde 
ise Avrupa ve Karaipler başta gelen destinasyonlardır. Türkiye, 
İtalya, Yunanistan, Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkeleri en fazla 
oranda her şey dahil sistemiyle çalışan tesislere sahip ülkelerdir. Bu 
destinasyonlar dışında Orta Amerika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, 
Tunus, Fas, Tayland ve Endonezya her şey dahil tesislere sahip 
diğer ülkelerdir. Her şey dahil sisteminin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı 
ise Marco Polo tatil köyüdür.

Maalesef her şey dahil sistem hakkında herhangi bir 
standartlaşmadan bahsetmek günümüz itibariyle pek mümkün 
değildir. Çünkü her şey dahil sisteminin kapsamı ve içerdiği ürün 
hizmetler genelde işletmeden işletmeye farklılıklar göstermektedir. 
Bu sebeple sistemin işletmeler/müşteriler açısından avantaj ve 
dezavantajları olsa da çalışanlar açısından çoğunlukla dezavantajları 
ortaya çıkabilmektedir. Sistemin taraflar açısından avantaj ve 
dezavantajları şu şekilde özetlenebilir.

Her şey dahil sisteminin işletmeler açısından avantajları; 
turizm sezonunu 15 ila 30 gün uzatma, konaklama işletmelerinin 
gelirlerinde artış sağlama, konaklama işletmelerinin mali yapılarını 
güçlendirerek yatırım ve harcamalarını daha kolay planlayabilme, 
seyahat işletmelerine farklı seçenekler sunma, özellikle yiyecek 
içecek hizmetlerinden yararlanacak kişi sayısının önceden belli 
olması sebebiyle konaklama işletmelerine malzemelerin temininde 
birtakım kolaylıklar ve toplu alımlarda fiyat avantajı sağlama, iş 
görenlerin sayısal olarak azalmasıdır. Dezavantajları ise, konaklama 
işletmesinin standart hizmetinin, ne kadar geniş kapsamlı olursa 
olsun, konaklamakta olan tüm misafirlerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek şekilde uyarlanabilmesinin mümkün olamaması, 
her şey dahil paketinde yer alan unsurların sürekli olarak üretilmesi 
veya depolanması ve hizmete sunulma mecburiyetinin oluşu, 
gelen konukların genellikle düşük gelirli olmaları ve tatil süresince 
işletmeden dışarı çıkmama eğiliminde olmaları ve farklı her şey dahil 
isimlerinden (ultra, mega, imperyal, klasik vb.) kaynaklanan sorunlar 
olarak sıralanabilir.

Müşteriler açısından değerlendirildiğinde her şey dahil sistemin 
olumlu yönleri; tatilin diğer pansiyon türlerine göre daha ucuz 
olması, daha fazla süreli tatil yapma olanaklarının olması, tüm 
tatil ayrıntılarının planlanmış olması, tatil süresince fazla para 
ile uğraşmamaları ve istedikleri zaman konaklama işletmeleri 
birimlerinden yararlanabilmeleridir. Ancak müşteriler için bu sistemin 
olumsuz yönleri de vardır. Bunlar; müşteriye sunulan hizmet kalitesinin 
düşüklüğü, müşterilerin yararlanmadığı hizmetlerin bedelini de peşin 
ödemesi ve müşterilerin tatillerinin büyük bir bölümünü otel içinde 
geçirmek zorunda kalmalarıdır.

İşletme çalışanları açısından ise, bu sistem, çoğunlukla olumsuz 
yönleri beraberinde getirebilmektedir. Bilindiği üzere turizmi diğer 
sektörlerden ayıran en önemli özelliği bir hizmet sektörü olmasıdır. 
Çünkü söz konusu sistemi uygulayan işletmelerde her ne kadar 
teknolojiden en üst düzeyde yararlanma imkânı bulunursa bulunsun, 
üretilenin hizmet olması ve bu hizmetin yine insan unsuru (personel) 
kullanılarak alıcıya sunulması alıcı açısından duyulan tatmin düzeyini 
belirlemektedir.  Yine, söz konusu bu hizmetin sunuş biçimi, şekli ve 
kalitesi ancak işletmede alanıyla ilgili eğitim almış, tecrübe sahibi ve 
bu işi severek yapan bir personelle mümkün olacaktır. Her şey dahil 
sistemi uygulayan işletmelerde açık büfe sisteminin uygulanmasıyla 
birlikte özellikle otellerdeki servis personeli, sadece boş tabak ve 
bardakları toplayan bir makine rolünü üstlenecektir. Ayrıca personelin 
çalışma saatleri uzamış, bu nedenle verimlilikleri azalmış ve 
müşteriler bahşiş de vermediklerinden  kazançları da azalmıştır. Tüm 
bu hususlar, sistemin personel açısından pek de yararlı olmadığını 
göstermektedir. Ancak eğer sistemin işleyişi işletmeye her yönüyle 
bir getiri sağlıyorsa, personelin de sisteme adapte edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınmasında eğitimlerin uygulanması, personelin mesleki 
gelişimine katkı sağlayacak terfi ve teşvik gibi uygulamalarla entegre 
biçimde değerlendirilmesi personel açısından ortaya çıkan olumsuz 
yönleri kısmen de olsa azaltabilir.

Sonuç olarak her şey dahil sistem konusunda yapılacak olan 
benzeri çalışmalar, sistemle ilgili karar vericiler olarak, işletme, 
müşteri ve ilgili kamu otoriteleri gibi kurumların faaliyetlerinde 
belirtilen hususları dikkate alarak daha bilinçli hareket etmelerine 
yönelik önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu sayede her ülke/bölge/
işletme için sistemin tüm yönleriyle değerlendirilerek uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verilmesi dezavantajlarının önüne 
geçebilecektir. Aksi halde, ön araştırma yapılmadan bilinçsiz olarak 
sistemin uygulanması sadece turist sayısını artıracak olup, kalite ve 
karlılığı büyük ölçüde azaltacaktır.                                                                                                     

TURİZM SEKTÖRÜNDE HER 
ŞEY DAHİL SİSTEMİ

Doç. Dr. Fatih Türkmen 
Turizm ve Gazetecilik Bölüm
Başkanı

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ‘Ulu Bozkırın 
Fotoğrafları’ adlı bir fotoğraf sergisi 
düzenlendi. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbaev’in yakın 
zamanda yayınladığı ‘Ulu Bozkırın Yedi 
Unsuru’ makalesi kapsamında Kazakistan’ın 
bozkır kültürünü yansıtan fotoğraf sergisinin 
açılışı yapıldı. 

Serginin açılışını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile 
Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in  
birer konuşma yaptığı etkinlik, 31 Ocak 2019 tarihinde 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız konuşmasında Ahmet Yesevi Üniversitesi 
tarafından hazırlanan serginin gerek fotoğraf çekim 
aşaması, gerekse hazırlanıp sunulması açısından 
profesyonelce yapıldığına dikkat çekerek, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya 

önem veren bir üniversite olduklarını vurgu yaptı. 
Nursultan Nazarbayev’in ‘Ulu Bozkırın Yedi Harikası’ 
adlı  makalesinin Türk dünyasında büyük yankı 
uyandırdığını, Türk Dünyası medeniyetinin bütün 
unsurlarının yeniden araştırıldığını, Türklerin insanlık 
tarihindeki yeri ve öneminin yeniden keşfedildiğini 
belirtti. 

Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek 
ise Üniversitelerin belli bir misyonu olduğunu, Ahmet 
Yesevi Üniversite’nin Kazakistan’da ilim,  bilim, fen ve 
teknoloji alanında çalışıp üretecek gençler yetiştirmek 
için büyük çaba gösterdiğini, elbette bunun yanında 
toplumun ihtiyaçlarına ve kültürüne de önem 
verdiğini söyledi.  Şimşek,  açılışı yapılan bu serginin 
Üniversitedeki kültürel ve sanatsal çalışmaların 
seviyesinin  bir göstergesi olduğunu belirterek sergi 
için fotoğraf çeken ve bu sergide emeği olan öğrenci 
ve öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti.

“Ulu Bozkırın Fotoğrafları” adlı fotoğraf sergisi bir 
hafta süresince açık kalacağı bildirildi. 

“Ulu Bozkırın Fotoğrafları” Sergisi
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Kazakistan Kamu Hizmetleri ve 
Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Almatı 
Şubesi Daire Başkanı Kaırjan Tokuşev 
ve  Türkistan Eyaleti Daire Başkanı 
Galım Tursınbayev beraberindeki heyeti 
ile birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni 
ziyaret ettiler. Kamu Hizmetleri ve 
Yolsuzlukla Mücadele Ajansı heyeti, 
Üniversite’nin Kütüphanesi’ndeki Sanal 
Urpak Sergisini inceleyerek Doğruluk 
Merkezi standında bir toplantı yaptılar. 

25 Ocak 2019 Cuma günü Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinlikte, Kamu Hizmetleri 
Temsilcileri, Üniversite yöneticileri ile 
birlikte bölgenin eğitim bölüm başkanları ve 
öğretmenleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Bolatbek 
Abdrasilov, asıl görevin gençleri yurtseverlik 
konusunda eğitmek, milli bilinç ve şuurla yeni 
nesiller yetiştirmek olduğunu açıklayarak 
geleceğin ancak eğitim ve ebeveynlik bilinci ile 
daha olumlu olacağına vurgu yaptı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ise 

konuşmasında, Hz.Ömer’in “Adalet Mülkün 
Temelidir” sözünü hatırlatarak, bir devletin 
varlığının ve birliğinin, adaletle doğrudan ilişkili 
olduğunu söyledi. Adaletin ise sadece kanunlarla 
sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Rektör 
Vekili  Tomar, sosyal adaletin tesisi, yani 
rüşvet ve yolsuzluğun tamamen ortadan 
kaldırılmasının,  bir memleketin gelişmesi için 
önemine dikkat çekti. Tomar, ayrıca insanın 
ancak Allah’a ve topluma karşı hesap vermesi 
sorumluluğunun bilincinde ve kendi vicdanını 
dinleyerek bunu başarabileceğine vurgu yaptı. 

Toplantıda, Kairzhan Tokuşev, neslin 
bilincini genişletmek ve çok fazla düşünmek 
için uluslararası deneyimi kullanma gereğini 
vurguladı. Tokuşev, yolsuzlukla mücadelede; 
öncelikle cezalandırmanın değil, onu önleme 
yollarının bulunarak uygulanmasının büyük bir 
başarı olacağını, bu mücadelenin genç nesle 
açık ve yönetişimin şeffaflığı çerçevesinde, 
yolsuzlukla mücadele kültürünün oluşturulması 
için birlikte çalışmaya devam edeceklerini 
söyledi. 

Kamu Hizmetleri Ajansı 
Toplantısı

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) organizasyonda, Türkiye 
Otel Yöneticileri Derneği (TÜROYD),  Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve HORECA Club Kazakistan kurumları 
işbirliğiyle ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi’nin katkılarıyla “TİKA ile İşbirliği  Yapan Ülkelerin Turizm 
Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” eğitim 
projesi Antalya da başlıyor.

TİKA ile işbirliği yapan Kırgızistan ve Kazakistan’da; turizm sektöründe 
niteliksiz işgücünü tespit etmek, eğitimlerinin yapılmasını ve bu ülkelerde yeterli 
sosyal sivil sermayeye girdisi ile bu iki ülkede sürdürülen turizm merkezleri ve 
tesislerinin ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirip iş gücüne katılmalarını 
sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda  “Servis Hizmetleri” alanında eğitim 
ile başlayan turizm hizmet içi eğitim programının, “Kat Hizmetleri”, “Önbüro”, 
“Mutfak” ve “Otel Yöneticiliği” ile sürdürüleceği bildirildi.

Söz konusu projeye Üniversitemizden Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm ve 
Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Türkmen Koordinatörlüğünde, Turizm 
ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aktolkın Abubakırova danışmanlığında, 
üçüncü sınıf öğrencilerinden Aigerim Otegen, Akerke Torekhan, Gulzhaina 
Samidin kursiyer olarak katılacak. Antalya’da  gerçekleştirilecek program 15 
gün sürecek. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten ile birlikte TURMEP Projesi danışmanları ve 
kursiyerlerini program öncesinde makamında kabul ederek başarı dileklerinde 
bulundu. 

İki aşamada gerçekleşecek olan “TİKA ile İşbirliği Yapan Ülkelerin Turizm 
Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” programının ilk 
bölümü 6 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. 

TİKA-TURMEP Projesine 
Katılım

Ahmet Yesevi Üniversitesi akademisyen ve idari personeli arasında 
geleneksel olarak düzenlenen spor turnuvası etkinlikleri 14-25 Ocak 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kazakistan  Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Geleceğe Doğru–
Manevi Uyanış-Ulusal Kalkınma” makalesi kapsamında  ve TÜRKÜNİB 
dönem başkanlığı çerçevesinde tertip edilen spor turnuvalarının açılışı, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi 3. Kampüs Bekzat Sattarhanov Spor 
Salonunda 14 Ocak 2019 tarihinde Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
başlama vuruşuyla açılış yapmıştı. 

Rektörlük, Kentav Enstitüsü, Türkistan Ahmet Yesevi Koleji ve Fakültelerin 
oluşturduğu takımlarının yer aldığı spor turnuvası; futbol, basketbol, voleybol 
(kız–erkek), Dokuz Kumalak, satranç (kız–erkek), dama (kız–erkek), halat 
çekme, kol güreşi,  yüzme (kız–erkek), masa tenisi (kız–erkek) ve koşu (kız–
erkek) olmak üzere 11 dalda  düzenlendi.

Dostluk, kardeşlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen turnuva, 
müsabakaların tamamlanmasıyla bu yılın şampiyonu belirlendi. Tüm alanlarda 
başarı gösteren Türkistan Ahmet Yesevi Koleji kupanın sahibi oldu. İkinci sırada 
Filoloji Fakültesi takımı derece alırken, Mühendislik Fakültesi ise üçüncü geldi.

25 Ocak 2019 Cuma günü düzenlenen kapanış ve ödül töreninde Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Ümbetov ile Doç. Dr. Pusat Pilten’in birer konuşma 
yaparak, dereceye giren takımların ödüllerini takdim ettiler. Kış Oyunları Spor 
turnuvası toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Akademisyen ve İdari 
Personel Arasında Spor 

Turnuvası

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiye Türkçesiyle Uzaktan eğitim programları 
(TÜRTEP) semineri gerçekleştirildi. TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül 
tarafından Kazak Türkçesi Uzaktan Eğitim Programları (KAZTEP) personeline yönelik 
düzenlenen seminer 31 Ocak 2019 tarihinde Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

TÜRTEP’in misyonu, vizyonu, yönetim şeması ve çalışma ilkeleri hakkında katılımcılara bilgi 
veren Halil İbrahim Bülbül, TÜRTEP’in uluslararası standartlarda internet üzerinden uzaktan 
öğretim sağladığını, toplumun gelişimi için zaman ve mekan bakımından örgün eğitim imkanı 

bulunmayan kişilere  de eğitim imkanı sunduğunu belirterek çağdaş bilgilerle donatılmış temel 
değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edindiğini belirtti. 

İnternet destekli uzaktan eğitim-öğretimde öncü, ulusal ve uluslararası boyutta tanınan ve 
Eğitim programlarının kalitesi uluslararası standartlara uyumlu olduğuna vurgu yapan Halil İbrahim 
Bülbül, toplumun her kesimine modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkânlarını ulaştırarak yaşam 
boyu eğitim almasına fırsat veren, toplumun hızlı değişim ve gelişim sürecine katkıda bulunan, her 
alanda kalitesini sürekli geliştiren, girişimci, yenilikçi, güçlü ve saygın bir yükseköğretim kurumu 
olduğunu ifade etti. 

Halil İbrahim Bülbül, konuşmasının bir bölümünde TÜRTEP’in Türkiye, Kazakistan veya 
yurt dışındaki diğer üniversitelerde üniversitelerinde görev yapan; seçkin ve alanında uzman 
öğretim üyelerinden oluşan eğitim öğretim kadrosuna sahip olduğuna dikkat çekerek, TÜRTEP 
programlarında başta Türkiye’nin önde gelen ODTÜ, Yıldız Teknik, Marmara  ve İstanbul 
üniversitelerinden olmak üzere 50’ye yakın üniversiteden 176 öğretim üyesinin görev yaptığını 
açıkladı. 

Konuşmasının son bölümünde TÜRTEP programlarını ve yapısını ayrıntılı bir şekilde anlatan 
Halil İbrahim Bülbül, seminerin sonunda KAZTEP çalışanlarının sorularını yanıtladı ve çözüm 
önerilerde bulundu. 

TÜRTEP Programları Tanıtım Semineri
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әлЕуМЕт

«әдепті ұмытты», «үлкенді сыйлау-
дан қалды», «қалай болса солай, ашық-
шашық жүреді» деп қазіргі қыздарды 
кіналап жатамыз. Жоқ, олай емес екен! 
Жуырда ғана Түркістан қаласындағы 
Ясауи университетінде ұлттық 
құндылықтарымыздан ұзай қоймаған 
қазақ қыздары бас қосып, «көзайым» 
қыздар клубын құрды.

 Ерекшелігі – клубқа мүше қыздардың 
барлығы да мына суреттегідей 
құлақтарына күміс сырға, омыраулары-
на құрама алқа, білектеріне топсалы 
білезік, бұрымдарына қоңыраулы шол-
пы тағып жүруге, ұзын етекті юбка киюге 
және шашын буып, өріп жүруге міндетті. 
Ондағы мақсат – қымтана киініп, әшекей 
бұйымдар тағу арқылы құрбыластарының 
әдеп сақтап, тәртіпті жүруіне, иба ұстап, 
инабатты болуына аз да болса ықпал 
ету. Қазірдің өзінде клубқа 276 қыз мүше. 
Алда әлгіндей іріктеуден өткен тағы 100 
қыз мүше болуға ниетті. 

– Бұйыртса, ақпан айында қала 
қыздарымен бас қосып, мүшелер 
құрамын мыңға жеткізу көзделуде, – 
дейді клуб төрайымы, журналистика 
бөлімінде оқитын 3-курс студенті Үміт 
Тұрсынхан. – Біз апта сайын бас қосып, 
түрлі тақырыпта іс-шаралар өткізіп жата-
мыз. Мәселен, «Білгенге – маржан» ай-
дарымен өтер бастаңғымызда қыздардың  
дүниетанымын кеңейтер халықтық 
дәстүрімізге қатысты көрген-білген, 
естіген-түйген салт-жораларғыларымыз 
туралы пайымдарымызды ортаға салып, 
«Бір тойым бар» айдары арқылы қазіргі 
той-жиындардың өту дағдылары, кемшін 
тұстары туралы пікірлесеміз.

Мұнымен қабат, клуб мүшелері «Кітаппен тілдесу» айдары аясында апта сайын әйел-анаға қатысты 
бір кітап оқып келіп, өзара пікір таластырады. «Өзіміз үйренеміз» айдары қыздарды шаш өруге, кес-
те тігіп, тоқыма тоқуға, жүн түтіп, ұршық иіруге машықтандырса, «Тәп-тәттім» айдары ас қамдаудың, 
тамақ пісірудің, қонақ күтудің түрлі құпияларына қанықтырады. «Шебер» топтамасының көмегімен бой-
жеткендер гүл өсіру, түйме қадау, киім пішу, галстук байлау, бет күтімі сияқты өмірдің мән бере бермес 
түрлі сиқырларына қанығады.

– Қазақы салт-дәстүрімізді терең меңгерген ең таңдаулы бойжеткен жыл соңында сәукеле мен 
үкі бейнеленген арнаулы төсбелгіге ие болады, – дейді төрайым. – Ал, кеудесінде бірнеше сәукеле-
төсбелгісі жарқыраған қыздың қандай ару болмағын өзіңіз-ақ пайымдай беріңіз, – деп күледі өзі де 
қазақы болмыстан алыстай қоймаған Үміт шәкіртім.

Осындайда «Бәрін айт, бірін айт та, лайықтысың, қазақтың қызы деген ғажап атқа» деп әндеткің 
келеді екен...

б.СЕрдәлі

күМіСТі шашбау ЖараСыП бЕлгЕ...
 Таяуда Түркістанда бір топ жасөспірім 3 баланы ұрып-
соғып жатқан бейне жазба әлеуметтік желіде таралып 
кетті.  Жұртшылықты елең еткізген мектеп оқушылары 
арасындағы төбелес қаламызда үш мектептің 9 сынып 
оқушыларының арасында орын алған. Топ болып жиналған 
жасөспірімдердің  3  балаға әлімжеттік жасап, қорлауы бей-
не жазбаны көрген жандарды бей-жай қалдырмады.  
Бір тарап бұзақы балалардың ата-анасының баласына дұрыс 

тәрбие бере алмағанын алға тартады. Екінші жақ мектептегі тәрбие 
жұмысының ақсауымен түсіндіреді.  Осы орайда таяқтың да екі 
ұшы барын ұмытпаған жөн. Бала  тәрбиесінде отбасының алатын 
орны ерекше.  Адамгершілік қасиет,  әдептілік, отбасында алған 
тәлім-тәрбиесіне байланысты. Баланың бас ұстазы - ата-анасы. 
Баланың азамат болып өсуі  – алдымен ананың ақ сүтімен, абзал 
тәрбиесінің жемісі. «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деген сөз 
бекер айтылмаса керек.  Аталмыш  жағдайдан кейін жасөспірімдер 
арасындағы қақтығыстың жай-жапсары комиссия отырысында 
талқыға салынуда.  Білім саласының мамандары мен құзырлы орган 
өкілдері істің мәнісін анықтауда.   Мектептерде құқықбұзушылыққа 
қарсы кездесулер ұйымдастыруда.  Жасөспірімдер арасындағы 
қылмыстардың алдын алу мақсатында, полицейлер, психолог-
тар және білім саласының мамандары мектептерде кездесулер 
өткізуде.  Аталған жәйтқа қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. 
Халқымызда «Ұлың өссе, ұяттымен ауылдас бол, Қызың  өссе, 
қылықтымен ауылдас бол» деген тәмсіл бар. Бауыр еті баласының  
болашағына алаңдамайтын ата-ана жоқ шығар.  Бала тәрбиесіне 
немқұрайлы қарамай әрбір адам атсалысса, құқықбұзушылық 
азаяр. Қасиетті қаламыздың ертеңі саналатын жасөспірімдер 
болашақта Түркістанның атын жақсы қырынан әлемге танытар де-
ген ойдамыз. 

Ж. ұлаСбЕкқызы

БАЛА ТӘРБИЕСІ 
БАСТЫ НАЗАРғА АЛЫНСА...

Таяуда қр  Президенті Н.ә.Назарбаевтың 
«болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы «Туған жер» бағдарламасын қолдау 
мақсатында университетіміздің  спорт клубының 
ұйымдастыруымен оқытушы-профессорлар мен 
қызметкерлер арасындағы  факультетаралық спар-
такиадасы өтті. 

Спорт – денсаулықты шыңдаудың, 
денені шынықтырудың тәсілі ғана емес, 
ойнау мен ойлаудың, сергек көңіл мен 
серпінді істің тоғысы. Спартакиаданың 
мақсаты – оқытушы-профессорлар мен 
қызметкерлерге салауатты өмір салтын 
кеңінен насихаттау және денсаулығын 

нығайту, спортқа деген 
қызығушылығын артты-
ру, спорт түрлері бойынша 
ОПҚ арасында универси-
тет құрама командасын 
жасақтау.

Қаңтар айының соңына 
дейін жалғасын тапқан  
сайысқа қатысқан команда-
лар 11 спорт түрі бойынша 
бақ сынасты. Командалар 
кіші футбол, тоғызқұмалақ, 
шахмат, дойбы, баскетбол, 
арқан тарту, қол күресі, жүзу, 
стол теннисі, эстафеталық 
ойын түрлерінен универси-
тет кубогын сарапқа салды. 
Студенттердің қысқы демалы-
сы қарсаңында өткен сайысқа университеттің 
оқытушы-профессорлар құрамы, түрлі 
саладағы қызметкерлері және докторанттар 
белсене қатысып, өз ұжымдарының намысын 
абыроймен қорғады. Университеттің зама-
науи спорт кешеніндегі сайыс жанкүйерлер 
тарапынан қызу қолдауға ие болды.

Спорттық сайыстың жабылу салтана-

тында оқу ордамыздың  вице-президенттері Өмірбек 
Үмбетов пен Пусат Пилтен спартакиадаға белсенді  
қатысқан  ойыншыларды марапаттады. Қызметкерлер 
спорттық ойындарда белсенділік  танытты. Спорттық 
сайыстың нәтижесінде «Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби» 
колледжі  I-орынды, Филология факультеті II-орынды 
иемденді.  Ал Инженерия факультетіне   III-орын   
бұйырды. 

Яу-ақпарат

Спартакиада мәресіне жетті


