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ШЫНДЫҚҚА АПАРАТЫН БІРДЕН-БІР ЖОЛ  – ҒЫЛЫМ ЖОЛЫ  

сауи университетi
Түркияның ұлттық мейрамы – 29-қазан 

Республика күні құтты болсын!
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- дейді актер, режиссер, 
Т.Жүргенов атындағы кол-
ледждің ұстазы Мерей Ма-
ханов. Көпшіліктің көңілінен 
шыққан «Көк тарландары» те-
лехикаясынана таныс Мерей 
Махановпен болған онлайн 
- сұхбатты назарларыңызға 
ұсынамыз
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Журналистика мамандығы-
ның 2-курс студенті  
Сандуғаш   Бектұрова Нұр-
Сұлтан қаласында Ұлттық 
инновациялық  орталық 
ұйымдастырған республика-
лық  эссе  конкурсына 
қатысып  (жетекшісі және 
эдвайзері проф. Б.Сердәлі), 
қазылар алқасының бір-
ауызды шешімімен «Жыл 
студенті» атанды. 

алдағы меже әлемдік 
деңгейге көтерілу 

Б Ү Г І Н Г І 
Н Ө М І РД Е
Б Ү Г І Н Г І 

Н Ө М І РД Е

  Түркі әлемінің жастарының 
ортақ шаңырағына айналған 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Ерекше мәрте-
беге ие болған жоғары оқу 
орны. Енді әлемдік ең үздік 
университеттер қатарынан  
орын алуды мақсат тұтады. 
Университет ректоры 
Болатбек Абдрасилов осы 
мақсатта жүргізіліп жатқан 
шаралар мен атқарылып 
жатқан жұмыстарды көпшілік 
алдында есеп таныстырды.

Түркияның ұлттық мейрамы – 29-қазан Республика күні құтты болсын!
Бауырлас түрік халқына бейбітшілік пен бақ-береке тілеймін!
Өзара құрмет пен бауырластыққа негізделген Қазақстан мен Түркияның достық қарым-қатынасы еселеп арта берсін! 

Екі мемлекеттің мызғымас достығының символы — Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті дамып, 
өркендей берсін!

Türkiye’nin milli bayramı – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
Kardeş Türk halkına barış ve bol bereket diliyorum!
Temelinde karşılıklı saygı ve kardeşlik olan Kazakistan — Türkiye dostluğunun daimi ve güçlü olmasını temenni 

ediyorum!
 
Болатбек Абдрасилов,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің ректоры

өмірде актер емеспін

жыл студенті

Жақында Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінде Түркия Республикасының 
Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглуның 
қатысуымен жаңа оқу жылының басталуына бай-
ланысты алқалы жиын онлайн режимінде өтті.

Ашылу рәсімінде Өкілетті Кеңес төрағасы М.Шимшек 
оқытушылар мен студенттерді жаңа оқу жылымен 
құттықтай отырып, жиынға арнайы қатысқан министрге 
алғысын білдірді.

Мевлют Чавушоглу өз сөзінде, Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің 2020-2021 оқу 
жылының басталуымен құттықтап, Ахмет Ясауи баба-
мыз және Абайдың мұрасы мен аманатына айналған оқу 
ордамызды Түркия-Қазақстан достығының ең үлкен ны-
шаны деп бағалады. Университеттің Ясауи бабамыздың 
мекені, Түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанда 
орналасуының ерекше мағынасы бар екенін айтты. 1992 
жылы екі ел тарапынан бірге іргетасы қаланған универси-
тет екі мемлекет тарапынан әрдайым қолдау табатынын 
және Ахмет Ясауи мұрасының қорғалатынын жеткізді. 
Сөзінің жалғасында министр:

«Университетіміз 30 жылдың ішінде Түркі әлемінің 
жетекші оқу ордаларының біріне айналды. Университтетің 
ерекше статусы және халықаралық мәртебесі оқу 
ордамыздың сапасының дәлелі. Бұл мәртебелердің 
сақталуына Қазақстан тарапының да қолдау көрсетуі біз 
үшін өте маңызды.

Президентіміз Реджеп Тайп Ердоған мен ҚР Тұңғыш 

Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арасындағы 
ерекше достық — екі бауырлас елдің ынтымақтастығын 
берік тұғырлармен бекітті. ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Елбасы Назарбаевтың көреген саясатын 
жалғап, жоғары деңгейдегі табысты жұмыстар орындап 
жатқанына куәміз».

Министр: «Бауырлас елдермен жақсы қарым-
қатынаста болу біздің басты міндетіміз. Қазақстан біздің 
ортақ университетіміз орналасқан Түркістанды түлетіп 
жатқаны, осы қасиетті мекенді Түркі елдерінің маңызды 
орталығына айналдырып жатқаны бізді қатты қуантады. 
Осындай қаланы әлеммен байланыстыратын аэропортты 
Түрік фирмасы салып жатқаны біздің еліміз үшін ерекше 
мәртебе».

Жалғасында Министр М. Чавушоглу халықаралық сая-
сат бойынша күн тәртібіндегі өзекті мәселерге тоқталып 
өтті. Сөзінің соңында ӨК төрағасы Мухиттин Шимшек 
бастаған топқа, ректор Болатбек Абдрасиловқа, ректор 
өкілі Женгиз Томарға және барша университет ұжымына 
жасаған қызметтері үшін алғысын білдірді.

Жиынның жалғасында университет ректоры Болат-
бек Абдрасилов сөз алып, осындай күрделі жағдайда 
уақытын бөліп, университет ұжымына арнайы конфе-
ренция бергені үшін министр М.Чавушоглуна алғысын 
білдірді. Оған қоса, 19 ел мен 40 ұлт пен ұлыстан келген 
Түркі әлемі жастарының ортақ білім мен ғылым, достық 
пен бауырластық шаңырағына айналған оқу ордамыздың 
жетістіктері туралы қысқаша мәлімет берді.

ТүРКиЯ РЕСПУБЛиКАСЫНЫң СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МиНиСТРІМЕН ОНЛАйН-КЕзДЕСУ ӨТТІ
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9 қазан күні Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің 
ғылыми кітапханасында 
«Bolashaq Books» жобасы 
аясындағы кітап сөресінің 
Түркістан облысындағы рес-
ми ашылуы өтті.

bolashaq books жоба-
сы университетімізде 
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ЕсЕп

Еліміздің ғана емес  әлемнің 
түкпір-түкіпірінен келіп білім алатын 
оқу орданың тыныс-тіршілігі каран-
тин уақытында қызбаса, тоқтаған 
жоқ. Білімгерлер қашықтықтан 
білім алып жатқанымен басшылық, 
ұстаздар мен университет 
қызметкерлері болашақ үшін тын-
бай еңбек етуде. Қазанның 28 
жұлдызында өткен университет 
ректорының бір жылдық есеп беру 
жиынында  оқу орданың тыныс-
тіршілігін қызықтырған халықтың 
қарасы көп болды. Жиынға облыс 
және қала әкімдік өкілдері, облыс 
және қала мәслихат хатшылары 
мен депутаттары, зиялы қауым 
өкілдері, университет оқытушы-
профессорлары мен қызметкер-
лері, ата-аналар мен студенттер 
офлайн және  университеттің 
әлеуметтік желілері арқылы он-
лайн режимде қатысты.

Университет ректоры қазіргі 
елдегі карантинге байланысты 
білімгерлердің қашықтықтан білім 
алуына алаңдаған ата-аналар мен 
көпшілікті мазалаған сұрақтарға 
жауап беру және университеттің 
алдағы қойған мақсаттары мен 
атқарылған жұмыстарды көпшілікке 
таныту мақсатында бір жылдық 
атқарылған жұмыс барысын ба-
яндады. Есеп нақты статистикаға 
негізделіп және оқу процесінің өту 
барысы тікелей бейнероликтер 
арқылы көрсетілді. Айта кетсек, оқу 
орнының жетістіктері, материал-
дық-техникалық базаны дамыту, 
университет инфрақұрылымы, 
қаржыны игеру, жалақы мәселесі, 
контингент, қашықтықтан білім 
беру жүйесінің барысы,  ғылым 
саласы, университеттің клини-
калық-диогностикалық орталы-
ғының қызметі, тағы да басқа да 
салалардың жұмыстары қам-
тылды. 

Сонымен қатар табиғат апатына 
тап келген Арыс пен Мақтааралға 
университет көмек қолын со-
зып 10 тонна гуманитарлық 
көмек жөнелтті және пандемия 
кезінде науқастанған университет 
қызметкерлеріне емдік шара үшін 
қыржылай-материалдық көмек 
көрсетіліп, демалыс-сауықтыру 

орындарына жолдама бөлінгендігін 
де айта кеткен де жөн.

Соның  ішінде ең маңыздысы, 
бүгінгі таңда білімгерлерге 
қашықтықтан білім беру сапасы 
туралы айтылды. Атап айтқанда, 
дүниежүзінде орын алған  
пандемияға байланысты Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың елімізде төтенше 
жағдай енгізу туралы Жарлығына 
байланысты Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті 2019 жылдың 
16 наурызнан  бастап оқу процесін 
толықтай қашықтықтан оқыту 
жүйесіне көшірді.  

«Университетімізде 5 жыл-
дан бері сәтті жұмыс жасайтын 
Түркия Республикасының ең озық 
қашықтықтан оқыту жүйесі Тур-
ТЕП негізінде құрылған КазТЕП 
қашықтықтан оқыту жүйесі бойын-
ша барлық оқу түрі онлайн жүйесіне 
уақтылы әрі сапала көше білді. 

Университеттің оқытушы-
профессорлар құрамы барлық 
дәрістердің электронды контентін 
жасап, қашықтықтан оқыту жүйесіне 
енгізді. Дәрістер үшін Zoom, Cisco 
Webex бағдарламалары арқылы 
жүргізіліп,  студенттердің сабаққа 
қатысуы, дәріс барысындағы 
белсенділігі, берілген тапсыр-
маларды орындауы күнделікті 
қадағаланып, талдау жасалы-
нып отырды,   Университетіміздің 
қашықтықтан оқыту жүйесі 
студенттердің толық білім алуына 
мүмкіндік береді», - деді Болатбек 
Серікбайұлы. 

Ректор атап өткендей, 800-ден 
астам пән  бойынша 1000-нан астам 
оқытушы-профессор құрамы дәріс 
жүргізіп,  10 000-ға жуық білімгер 
білім алып жүр.  Университетте  
қашықтықтан оқыту жүйесін сапа-
лы жетілдіру мақсатында сервер-
лер жүйесін жаңартып, интернет 
жылдамдығы арттырылды. Кампу-
стар мен жатақханалар кең жиілікті 
интернет желісімен қамтамасыз 
етілді. Бір уақытта орташа есеппен 
6000 қолданушы жүйеде жұмыс 
жасауына мүмкіндік жасалынды. 

Сондай-ақ, Болатбек 
Серікбайұлы университеттің 

стратегиялық даму жоспары-
мен таныстырды. Атап айтқанда, 
еліміздегі үздік он жоғары оқу 
орындарының қатарына енген 
университетімізді әлемдік үздік оқу 
орындарының деңгейіне көтеру, 
жаңа мамандықтар ашу, 2021 жылы 
студенттік универсиада өткізу, 
жатақхана салу, басқа да маңызды 
атқарылатын жұмыстарды жоспар-
лап, бірқатары осы жылы басталып 
жатқанына тоқталып өтті. 

Шара барысында ректорға он-
лайн және офлайн түрінде сұрақтар 
қойылды соның бірқатарына 
тоқтала кетсек.

Қалалық мәслихат депута-
ты, Түркістан педагогикалық кол-
ледж директоры Айдос Аппазов 
университеттің мүмкіндіктерін айта 
отырып, колледж мұғалімдерінің 
білімін арттыру мақсатында ма-
гистратурада оқыту үшін квота 
қарастыруды, бірлескен әдістеме-
лік бірлестік құруды,  сонымен 
қатар университеттің ІТ маманда-
ры соңғы цифлық технологиялар-
ды игеруге колледж мамандарына 
көмек берсе деген өтінішін білдірді.  
Ректор А.Аппазовтың ұсыныстары 
мен өтініштерін қолдап, универ-

ситет тарапынан  көмек көрсетуге 
дайын екендігін жеткізді.

Қалалық әйелдер кеңесінің 
төрайымы Ұлжан Мұстафаева  
университетте қызмет ететін көп 
балалы аналарға  қандай көмек 
көрсетіліп жатқандығын сұраса, 
Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы 
индира  Ғаппарқызын сабақтан тыс 
уақытта студенттердің қалай уақыт 
өткізетіндігі қызықтырды. Рек-
тор қойылған барлық сұрақтарға 
тұщымды жауап қайтарды.

Сонымен қатар жиынға 
қатысушылар мен ата-аналар 
оқу орнымыздың бір жылда  
атқарылған жұмысына оң баға 
беріп, алғыстарын білдірді.

Айта кетейік, биылғы жыл ба-
сында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың  Жарлығымен 
университет Ерекше мәртебеге 
ие болды. Университеттің ерек-
ше мәртебесі  үлкен академиялық 
және басқарушылық дербестік 
бере отырып, Ph.D. философия 
докторы мен сала бойынша доктор 
дәрежесін тағайындауға, білім беру 
бағдарламаларының мазмұнын 
анықтауға және жеке үлгідегі ди-
пломдарды беруге мүмкіндік жа-
сады. Білім беру грантының құны 
да артты. Бұл профессорлық-
оқытушылық құрамның жалақысын 
арттыруға және материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді 
жаңартуға мүмкіндік берді. Бұл 
шаралардың барлығы универси-
тетке ғылыми және педагогикалық 
кадрларды тартуға, осы аймақтың 
дамуына серпін беріп, оның алды-
на қойылған мақсаттарға жетуге 
ықпал етуде.

Университетте 19 елден кел-

ген 40 астам ұлт  пен ұлыстың  
1500 жуық шетел азаматы білім 
алады. Түркия, Болгария, Вен-
грия, Албания, Босния, Герцего-
вина, Косово, Əзірбайжан, Ресей 
елдерінің студенттері еш кедергісіз 
университеттің қашықтықтан оқыту 
жүйесі арқылы білім алуда.

Қазіргі қашықтықтан білім беру 
жүйесінің сапасы соңғы нәтижелер 
көрсеткендей дәстүрлі білім беру-
ден жоғары болмаса, кем еместігін 
көрсетіп отыр. 

Түркі әлемінің жастарының ортақ шаңырағына айналған Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде 19 елден 
келген 40-тан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері білім алуда. Жыл ба-
сында Ерекше мәртебеге ие болған жоғары оқу орны енді әлемдік 
ең үздік университеттер қатарынан орын алуды мақсат тұтады. Уни-
верситет ректоры Болатбек Серікбайұлы Абдрасилов осы мақсатта 
жүргізіліп жатқан шаралар мен атқарылып жатқан жұмыстарды 
көпшілік алдында таныстырды.

АлдАғы меже әлемдік деңгейге       
көТеРілу
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ақпаРаттаР ағыНы

Түркология ғылыми-зерттеу институтының 
ұйымдастыруымен «Абай қара сөзіндегі  
діни терминдердің қолданысы» тақыры-
бында ғылыми семинар өтті.

 Семинарда баяндама жасаған ғалым, ф.ғ.к. 
Н.Мансұров ақын мерейтойының қарсаңында 
Абай жайлы айтылған ойлар мен зерттелген 
дүниелердің маңыздылығын айта келіп, өзінің 
де Абай қарасөздеріне тілдік тұрғыдан зерттеу 
жасап, діни терминдердің маңызы туралы тың 
жаңалықтары барын жеткізді.

Абай Құнанбайұлының отыз сегізінші қара 
сөзіндегі адам өзін ғылымға бейімдейтін болса, 
сонда ол Алланың ілімін таниды, өзін таниды һәм 

мына дүниені жақсы тани бастайды. Оның ғылым 
үйренушілеріне берген осы үш жақты байланы-
старын (Алла, адам, дүние) қарап, Қожа Ахмет 
иасауидің прициптерінен алған әсерлеріне көз 
жеткізуге болады. Екеуінің мақсаттары да бір-
біріне ұқсас. Себебі, Абайдағы «толық адам» 
түсінігі иасауи ілімінде «кәміл инсан» мазмұнында 
тарқатылған. иасауидің тұжырымында адамның 
Алланы шын мәнімен танымақтығы, оның 
дүниеде ісі түгіл көңілін жамандыққа қимайтын 
ғылымға ғашық жан болатынын ұқтыру. ислам 
дінінің ең маңызды тіректерінің бірі иман-итиқад 
мәселесі. Алла тағаланы тануда сипат екіге бөліп 
түсіндіріледі. Олар зати (6 сипат) және субу-
ти (8 сипат) сипаттар. Абай Құнанбайұлы адам 

баласының ғылымға көңіл қоюды жас кезден ба-
стау керектігін айтса, сөзінің жалғасында ғылымда 
тура жол арқылы ізгілікке жететіні жөнінде ғалым 
айрықша тоқталды. Абайтанушы ғалымдардың 
зерттеулерінен бірнеше мысал келтіріп, ойын 
түйіндеді.

Семинарға қатысушылар тарапынан туындаған 
сұрақтар Абай қарасөздерінің діни сипаты мен 
концепциясын ашуға зор септігін тигізді. Онлайн 
семинар соңында Түркология ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, профессор Булент Бай-
рам баяндамашы Н.Мансұровқа алғыс білдіріп, 
шығармашылық табыстар тіледі.

Түркология ғылыми-зерттеу институты

АбАй қАРАсөзіндегі діни ТеРминдеРдің қолдАнысы жАйлы 
ғылыми семинАР өТТі

 

Қазақ телевизиясының тарланы, журналист Бейсен Құранбек туралы естеліктер 
жинақталған кітаптың таныстырылымы оқу ордамыздың ғылыми кітапханасында 
өтті. Жер жәннаты Жетісу өңірінен түркі әлемінің бесігі Түркістан шаһарына жеткен 
«Біздің Бейсен» барлық кітапхана төрінен орын алмақ. Жаңа кітапты оқырмандар 
оқу орнымыздың кітапханасынан алып, оқи алады.

Кітапта Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың көңіл айтуынан басталып, танымал ел ағаларының естелігі, 
замандастарының толғаныстары, ақындардың арнау жырлары, қарапайым көрермендердің 
ыстық ықыласы мен сағынышы топтастырылған. Қарапайымдылығымен қалың қазақтың 
есінде қалған қоғам қайраткеріне арналған туындының тұсаукесері дара тұлғаның Түркістан 
облысындағы әріптес, дос, замандастарының басын қосты. Халқының жанына жалау 
болған Бейсеннің болмысын танытатын оқиғаларды еске алып, әсерлі естеліктердің тиегін 
ағытты. Сонымен қатар рухани жиынға университетіміздің Журналистика кафедрасының 
белсенді жастары қатысты.

Еркін форматта өткен кездесуде сөз алған Бейсен Құранбектің курстасы, ҚР Журналистер 
одағының Түркістан облыстық филиалының төрағасы Ғалымжан Елшібай, Ясауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университетінің журналистика кафедрасының студенттеріне Бей-
сен Құранбек атындағы 3 стипендия тағайындалатынын жеткізді.

Кездесу соңында «Біздің Бейсен» естелік кітабы университет кітапханасына және жур-
налистика кафедрасына сыйға берілді. Жинақ қазақ елінің біртуар перзенті, тележурна-
листика тарланы – Бейсен Абайұлы Құранбекті құрметпен еске алушы қалың көпшілікке 
арналған.

Жас журналистерге Бейсен Құранбек атындағы стипендия тағайындалды

9 қазан күні Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің ғылыми кітапханасында «Bolashaq Books» жобасы 
аясындағы кітап сөресінің Түркістан облысындағы ресми ашылуы 
өтті.

Жиынға Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік уни-
верситетінің президенті Болатбек Абдрасилов, І-вице президент Ж.Томар, 
Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюпов, «Bolashaq» қауымдастығының 
атқарушы директоры Лаура Демесінова, «Tengri comics» комикстер 
баспасының негізін қалаушы Бекзат Мырзахметов және университеттегі 
«Болашақ» бағдарламасының түлектері мен белсенді студенттер қатысты.

«Bolashaq Books» жобасының негізгі мақсаты – қоғамдық кітап сөрелерінің 
санын арттыра отырып, маңызды кітаптарды кез-келген адамға қолжетімді 
ету және оқырмандар санын көбейту. «Bolashaq Books» әлеуметтік маңызы 
бар жобасы осы жылы өз ауқымын кеңейтуде, енді еліміздін барлық 
өңірлерінде, қоғамдық кітаптар желісі пайда болады, кем дегенде 20 сөре 
орнату жоспарланып отырғандығы жиын барысында айтылды.

Бұл жоба «Bolashaq» Қауымдастығы «Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» КЕАҚ-ның мемлекеттік гранты аясында Қазақстан 
Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен 
іске асырылады. Жиын соңында қонақтар авторға сұрақтар қойып, 
қолтаңбасы бар комиксті сыйға алды.

«Bolashaq Books» ЖоБАСы УнивЕРСиТЕТіМіздЕ
Университетіміздің Филология факультеті Педагогикалық ше-
тел тілдері кафедрасының 3 курс студенттеріне АҚШ елшілігінің 
English language Fellow Project бағдарламасы бойынша Теннесси 
университетінің оқытушысы Каролойн идеус онлайн сабақ беруді 
бастады.

Бұл жобаға жалпы 53 студентке қатысуда, сонымен қатар, кафедра 
оқытушылары да Каролайн идеуспен тәжірибе алмасады. Еске сала кетейік, 
2019 жылдың қараша айында Қазақстандағы АҚШ елшілігінің ағылшын тілі 
бағдарламасы бойынша (Орталық Азия) аймақтық офисінің директоры Джон 
Сильвер университетіміздің ректоры Болатбек Абдрасиловпен кездесіп, 
English Language Fellow Program бағдарламалары бойынша ақпараттармен 
бөлісу, екіжақты әріптестік байланысты нығайту жолдары мен алдағы жоспар-
ларды талқылаған болатын. English Language Fellow Program бағдарламасы 
бойынша АҚШ-тан арнайы маман келіп, 10 ай бойы оқу орнымыздағы 
ағылшын тілі мамандықтарының студенттеріне сабақ береді, оқытушыларға 
арналған семинарлар мен тренингтер өткізеді. Сонымен қатар, ағылшын 
тілі бойынша тәжірибесімен бөлісіп, оқытушыларымыздың біліктілігін арт-
тыру бойынша жұмыс жүргізеді деп жоспарланған болатын. Əлемде болып 
жатқан қазіргі жағдайға байланысты бұл жоба онлайн форматында жүзеге 
асты. Бүгін Каролайн идеус English Language Fellow Project бағдарламасы 
бойынша онлайн форматында алғашқы сабағын бастады. Студенттер 
белсенді түрде Америкалық мұғаліммен сөйлесіп, тез тіл табысты. Ағылшын 
тілі мамандығының 3-курс студенттері аптасына 8 сағат English Language 
Fellow Project бағдарламасы бойынша білім алатын болады.

English languagE FEllow ProjEct 
БАғдАРлАМАСы БойынША ЖоБА БАСТАлды
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стуДЕНттІк жазБалаР

- Мерей мырза, 
уақыт бөліп сұхбат 
бергеніңіз үшін сізге 
рахмет. Қазіргі таңда 
шығармашылығыңызда 
қандай жаңалықтар бар? 

- Қазіргі уақытта  
“Менің мектебім» атты 
телехикаяның түсірілімін 
аяқтап,  соны монтаждап, 
көрерменге дайындап 
Қазақстан Ұлттық арна-
сына тапсырып жатқан 
жайымыз бар. Одан бөлек, 

Тамара Асар ханымның 
“Мен бір бейбақ жан-
мын” деген әніне бей-
небаян түсірдік. Əл-
Фараби бабамыздың 1150 
жылдығы, Абай атамыздың 
175 жылдығына, Ұлы 
Отан соғысының жеңісіне 
75 жылдығына орай, 
сондай-ақ басқа да айтулы 
мерекелерді біріктіре от-
ырып Əбдіжаппар Əлқожа 
мен Төреғали Төреәлі 
бауырымыздың дуэтіне 
бейнебаян түсірдік. Олар-
ды қазір Хабар арнасынан 
және басқа да отандық 
телеарналардан көрсетіп 
жатыр. Бақытжан және 
Тахмина деген жас дуэт-
терге бейнебаян түсіріп 
деген сияқты сондай 
жұмыстар атқарып жатыр-
мыз. Сонымен қатар өзім 
оқыған ордам, киелі  қазақ 
өнерінің қарашаңырағы, 
яғни Т.Жүргенов атындағы 
өнер академиясының 
колледжінде студенттерге 
дәрес беремін. Биыл олар 
2-ші курс. Осылай жұмыс 
жалғасуда.

-Өнер жолына ең 

алғаш қашан келдіңіз?
-Өнер жолына анамның 

ішінде болған кезімде 
келген шығармын. 
Өйткені, менің әкем 
М.Əуезов театрының 
актері, Қазақстан 
Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, “Жа-
стар» сыйлығының лауре-
аты,  мәдениет қайраткері 
Жұмағали Маханов деген 
кісі. Кезінде “Ұят болма-
сын» бағдарламасында 

жүргізуші болған. Көзіне 
көзілдірік тағып алып, 
маңдайындағы шашын 
жүрек қылып айналдырып 
алатын, «әйелімнен қашып 
жүрмін» деп тауықтардың 
арасынан, телефон буд-
касынан шығатын. Əкем, 
М.Əуезов театрында “Бес 
бойдаққа бір той», “Ақ 
кеме», “Ана - жер ана», “Ту-
рандот ханшайым» , тағы 
да көптеген спектакль-
дерде басты рөлдерде 
ойнаған болатын. Ол кісі 
Шолпан Жандарбекова-
дан, Есім Сегізбаевтан, 
Тілектес Мейрамовтардан 
тәлім алған. Ал анам  Ха-
диша Бөкеева, Түңғышбай 
әл-Тарази сияқты ұлағатты 
ұстаздардан, өнер майтал-
мандарынан білім алған.

Кішкентай кезімнен әкем 
актер болғандықтан театр 
сахнасында әкеммен ілесіп 
барып жүрдім. Көпшілік 
сахналарға бірге киіндіріп 
шығаратын. Одан кейін 
кішкене рөлдер ойнай ба-
стадым. 6-7 жасымнан ба-
стап сол секілді Қазақстан 
ұлттық арнасының 

балаларға арналған 
бағдарламаларында, одан 
кейін 4-5-6 сыныптарымда 
Хабар агенттігінің “Ұзын 
құлақ” деген балаларға 
арналған бағдарламасы 
болатын, сол жерде 
жүргізуші болдым. Кино-
лар мен жарнамаларда 
кішкентай кезімнен ойнап 
жүрдім.

-Болашақ армандар- 
ыңыз қандай?

- “Армансыз адам ор-
мансыз бұлбұл” дейді. 
Арман өте көп. Ол ұлы 
армандарды мақсатқа 
айналдырып, жетуге ты-
рысамыз бұйыртса. Абай 
атамыз айтпақшы,  мен бір 
жұмбақ адаммын ғой. Оны 
жұмбақтап қояйын. Уақыт 
өте келе оны БАҚ-тан, менің 
инстаграм парақшамнан 
оқи жатарсыздар. Бір іс, 
менің ойлаған арманым 
орындалғанша мен оны 
жариялағым келмейді. 
Орындалғаннан кейін 
оны жарияласаң болады. 
Сол себепті әзірге құпия, 
жұмбақ бола тұрса, айып 
етпессіз. Оған ренжімейтін 
шығарсыздар деген ойда-
мын.

-Актерлік өнеріңізді 
кейде өмірдегі түрлі 
жағдайларда пайда-
ланып, тығырықтан 
шыққан кездеріңіз бол-
ды ма?

- Шынайы өмірде 
актерлық өнерді 
қоспаймын. Өйткені оның 
арнайы қолданылатын 
жері бар, яғни сахнада, 
болмаса кинода.

-Әдетте сахна сыр-
тында немесе қойылым 
үстінде актерлер түрлі 
қызықты жайттарға тап 
болып жатады. Есіңізде 
қалған сондай бір ерек-
ше жағдай бар ма?

- Ондай сәттер 
“Мыңбалада» , “Көк тар-
ландарында» көп болды. 

-Әсерлі сұхбатыңызға 
көп рахмет, шығармашы- 
лығыңызға толағай та-
быстар тілеймін!

Гүлжан ниЯзовА
1-курс студенті

«Егер тағы да мамандық таңдауға мүмкін берілсе, ой-
ланбастан журналист болатын едім», – дейді Түркістан 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының 
баспасөз хатшысы, журналист Ақмарал ғаниқызы.

– Ақмарал әпке, қайда білім алдыңыз ?
– Негізі менің журналистикаға деген қызығушылығым 

мектеп кезінде басталды. Арман қуып Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Жур-
налистика мамандығына 2007 жылы түсіп, 2011 жылдары 
бітірдім. Грант негізінде оқыдым. 

– Ақмарал әпке, журналистік еңбек жолыңыз қалай 
басталды?

–  Оқуды бітірген соң білім алған университетім жұмысқа 
шақырды. Университеттің Ақпарат орталығында баспасөз 
хатшысы болып алғашқы қызметімді бастадым. Ол кезде рек-
тор Лесбек Ташимов болатын. Мамыр айында бітірсек, мен 
жұмысқа қазан айында кірісіп кеттім. Ақпарат орталығында 
1 жыл жұмыс істедім. Одан кейін Түркістан қаласындағы 
жергілікті Тұран-Түркістан телеарнасына жұмысқа  ауыстым. 
Ол жерде мен диктор әрі журналист ретінде қызмет атқардым. 
Телеранада студенттік уақытта өндірістік іс-тәжірибеден өтіп 
тұратынбыз және сабақтан тыс уақытта сонда барып біз 
жұмыс жасайтынбыз. Бірге оқитын үш-төрт қыз болып сол 
жерге барып жұмыс жасап, күнделікті ақшамызды алатын-
быз. Сол үшін ол телеарна маған жақын болды және сонда 
жұмысқа қабылдануым оңай болды. Солай мен телеарнада 
табан алмай үш жыл жұмыс істедім.

 Түркістан қалалық білім бөліміне қарасты, яғни мұғалімдер 
мен оқушыларға арналған «Ұстаз» және «Түркістан ұланы» 
деген екі бірдей басылым бар. Мен «Ұстаз» газетінде  кор-
ректор әрі журналист қызметін атқардым. Бертін келе 2019 
жылы қаламыз «облыс» статусын алып, өсу даму болғаннан 
кейін өзімнің қызметтік сатымды облыстық деңгейге  көтерейін 
деп,  осы Түркістан облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы-
на  баспасөз хатшысы болып қызметке тұрдым. Қазіргі таңда 
сол жерде баспасөз хатшысы болып жұмыс жасаймын.

– Мамандық таңдауға екінші рет мүмкіндік берілсе, 
қай мамандықты таңдар едіңіз?

– Егер де маған тағы да бір өмір беріліп, болмаса  қайтадан 
студенттік шаққа ораласың, қандай мамандық таңдар едің? - 
десе мен тағы да  журналист мамандығын таңдайтын едім. 
Өйткені бұл мамандық, менің жүрек қалауыммен таңдалған 
мамандық.

–  Қандай журналистерді өзіңізге үлгі тұтасыз?
– Дана Нұржігіт, Бейсен Құранбек, Дина Төлепберген. 

Осы облыс аймағында маған жаныма жақын журналист әрі 
ұстазым Бекжігіт Сердәлі. 

– Журналист болғысы келген жандардың бойында 
қандай қасиет болуы қажет  және болашақ журналистер-
ге қандай кеңес берер едіңіз?

– Ең әуелі мамандыққа деген махаббат. Одан кейін 
сенімділік. Ал журналист жедел әрі шынай ақпарат жеткізе 
білуі керек.

– Сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Сізге алдағы 
уақытта шығармашылық табыс және сарқылмас шабыт 
тілеймін!

– Өзіңе де рахмет! оқуыңды сәтті аяқтап, мықты ма-
ман иесі бол! Тек ақиқатты айтар, шындықты жазар жур-
налист бол!

Шолпан Сейнасипова, 
1-курс студенті

Мерей Маханов  - 
актер, режиссер, 

Т.Жүргенов атындағы 
колледждің ұстазы. 

Мектепте оқып 
жүргенімде ол кісі 

бой көрсеткен «Көк 
тарландары» телехи-
каясын сүйіп тамаша-

лайтынмын. Қазіргі 
таңда еліміздегі 

пандемияның 
салдарынан он-

лайн жүйеге көшіп 
жатқандығымызға 

байланысты Ме-
рей Махановпен 

онлайн жүйеде 
сұхбаттасқан едім, 

назарларыңызға 
ұсынамын.

«өміРде АкТеР емеспін» «Мен журналист 
болатын едiм»
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стуДЕНттІк жазБалаР

Шынайы сағыныштан туған 
жүрек жарлығына бойсынбас пенде 
болған ба? Жан дүниемнің беймәлім 
шалғайларынан сағыншым бұрқ 
ете түсті. Уақыт деген пенденің уы-
сында тұрған ба? Туған жерімнен 
алыстағаныма да биыл үшінші жыл 
толды. Белгілі жазушы Жүсіпбек Ай-
мауытов айтқандай «Өскеменнің ар 
жағында, Бұқтырманың оң жағында 
әлемге аян Алтай бар» демекші, 
қарт Алтай тауының шығыс бөлігі 
бой көтерген Қытай елінде туып-
өскенмін.

Адам өмірге шыр етіп келген 
сәттен, арман атты тұлпардың 
тізгінін ұстайтыны бәрімізге белгілі. 
Сол арманымның жетегімен туған 
жерімнен алыстап, 2017 жылдың 
қазан айында Қазақ еліне оқуға 
түскен едім.

Кең дүниенің кемшілігі болмай 
тұрмайды ғой! Содан бері күндерім 
сағынышпен өтуде… Əр күні .... Ба-
тар күн шашыраған қан-қан сәулесін, 
бір арнаға тоғыстырып, қара көлеңке 
ұялап, көк пердесін сырғытып,түнгі 
әлемге шам шырақ болған Ай-
сұлу, жауыннан кейінгі бүр жарған 

жауқазындай гүлденіп, балапанда-
рын ертіп, қанатының астына алып 
келе жатқан ақ қаздай, самсыған 
жұлдыздармен бірге, әуеге көтерілген 
шағында, менің де ауылыма деген 
сағынышым арта беретін еді.

Бүгін де бір тілсім сағыныштың 
жетегінде шығысты бетке алып жүріп 
кеткім келіп тұр. Бір ұлы күш мені 
өзіне тартып тұрғандай. Туған жер 
қайдасың деп іздеп кеткім келді. 
Амал не. Арамызда буырқанып ар-
насынан тасып ағып жатқан өткелсіз 
қара теңіздей, қара қақпаны ойласам 
жаным жылап қала беремін.Тордағы 
боз торғайдай шырылдап ұшуға 
дәрменім жоқ, аласұрып тұрамын, 
екі таудың баурайында күн кешіп 
жатқан туған-туыстарымды, бала 
күнімнің ұмытылмас естелігі болып 
қалған жан достарымды, қырқасынан 
гүл теретін, қойнауында төрт-
түліктің мыңғырған үні, сай-саланы 
жаңғыртып жататын жәйлауымды, 
кіндік-қаным тамған ауылымды бір 
көргім келгелі қашан?!«Жыр емес 
ау! мұң толғаймын мен әр шақ» 
демекші… Əттең арман! Темір 
тордың ары жағында қалғандай, 

тілдесуге,жүздесуге орай болмаған 
осы күндерім қашан өлімсіреп өтеді 
екен деші!?

Болдым ғашық туған дала, мен 
саған,

Алыс жүрсем арманым сен 
аңсаған.

Жақын жүрсем, мен төріңде 
рахаттың,

Алтын-діңгек өзім туған босаға, – 
деп Қасым Аманжолов жырлағандай. 
Менің де бұл күні қаламымнан ауы-
лыма деген сағынышты жырларым 
төгіле бастады. Уа! Туған-жер…не-
ткен ыстықсың деші!

Өзің баптап ұшырған құсың едім,
Кіріп жүрсің бұл күні түсіме мың.
Жат өлкенің бал қосқан суын 

емес,
Қара суыңды келеді ішіп өлгім.
Арман бар ма?
Ақырғы рет болса да әз-Анамның 

құшағында жатқандай жұпары 
аңқыған бөктеріңде аунап-қунап, бала 
күнімді есіме алып, топырағыңның 
иісін-иіскеп сағынышымды бір басып 
қайтар болсам....

Мұңға батып көрмеген дала 

мүндай,
Гүлге толған жәйнамай атырабы.
Жырға күпті ақынның 

қаламындай,
Мың ойланып,мың толғанып ақ 

ұрады.
Күйзеліске түскендей күңіреніп,
Күйреп іштей толғансыта жатыр 

әне.
Қарағайлы қарт алтайдың тасы 

түгіл,
Аңсап жүрмін бір түйір 

топырағын.
Міне, осылай армандаумен әр 

күнім өтуде. Сағынштың құшағында 
көз іліп, сарғайа ататын таңды сазды 
сағынштың бесігінде тербеліп қарсы 
аламын. Шығыстағы қарағайлы қарт 
Алтайға көз сата қараумен келемін.

Жан сарайымдағы сұрақтардың,
Жауабын іздеуменен мың 

ақтардым.
Ақ парағын өмірдің,
Соңында жылап қалдым!

                  Кағыбат БӨКЕнҰлы                                                      
3-курс студенті

ШЫҒЫСТАҒЫ ҚАРАҒАйЛЫ ҚАРТ АЛТАй

Алғашқы сөзімді неден бастарымды білмей тұрмын... Ойым 
дәл қазір, бір шар секілді толқып тұр. Іші толған ауа. Сол ауаны 
шығару мақсатында күнделік дәптеріме бетпе-бет отырып, көк сия-
лы қаламымды қолыма алдым. үй іші күнделікті күйбең тіршілікпен 
айналысуда. Еш өзгеріс жоқ. Бір күніміз, екінші күнге ұқсас. Бәлкім 
бұл үй ішіндегі қалыптасқан тыныштық пен берекенің әсері бо-
лар. Өйткені, мені аса бір толғандырып отырған мәселе жоқ. 
Бұл тыныштық әсерінен, біреу уақытты тоқтатып, адам санасын 
басқарып отырғандай. Осы сәтте қолымдағы қаламым ойымды 
оқып тұрған секілді сезілді. 

- Ей, Адам! Өмір екеуімізді ұқсата жаратқандай, – деп тіл қатқан 
сияқты көрініс алды. Дәл бір ертегі тәріздес. Менің шар секілді 
ойымның ішіндегі қақтығысып жатқан ауалар, бейнебір қаз-қатар 
тұрып, қағаз бетіне алғашқы сөздерімді жайып салды. Қаламымның 
үндеуі, әлде икемі маған не жазатыным туралы ой тастағандай. иә, 
адам баласы бұл дүниеде бір рет те болсын жаңылыс басатын неме-
се қателік жіберетін кезі болады. Ақылы бар кейбір адамдар белгілі 
бір қателіктерін түсініп, оның орнын жамайды. Бірақ, бұл нәрсенің 
орны өзінің жадында нүкте секілді қалып қояды. Ал, түзей алмай-
тын пенде бірінші қателігін екінші рет қайталамауына кім кепіл? 
Мінекей, сиялы қалам ақ парақтың бетіне бір қатесін жіберсе, «за-
маска» арқылы оны өшіріп, қайта дұрыс қалпына келтіреді. Бірақ, 
сонда да қате орны сәл ғана түзеліп, бәрібір оның ізі қалып қояды. 
Ал, салақ адам секілді қатенің үстінен тағы да жөндеймін деп, осы 
сиямен үстінен басып сызса, ол одан әрмен сүйкімсіз әрі баттасқан 
дақ боп қалмай ма?

Аян АТАБЕК
1-курс студенті

АДАМ - КӨК СИЯЛЫ ҚАЛАМ 
СЕКІЛДІ

(қиялға ерік бергенде)

Күн қара барқыттанып, түн түңлігін 
түсірген шақ еді…

Түн құстарының сұңқылы тым-тым 
биіктерден үзіліп естілген әсем әннің екпінді 
қайырмасындай, түнгі аспан астын думанға 
бөлеп жатты. Кенет! 

Теріскейден көктемнің керімсал самалын-
дай жел тұрып, соңы алай-дүлей боранға 
ұласып, тәкаппар дала қыр көрсетіп ты-
ныш жатқан түнгі ғаламды азан-қазан күйге 
түсірді де, тез ғана түсін құбылтып, сызда-
нып ашулы түске мінді. Бастапқы тамаша 
бір қуанышты сәт ұзаққа жалғаспады, енді 
қалай ғана көңіл жәй тапсын? Айлы аспан 
астында, жымыңдаған жұлдыздарды серік 
қылып, тамаша тәбиғаттың құшағында кең 
тыныстап қайтайын деп едім. Еңсеме құм 
құйылғандай, жүзіме күлкі емес, мұң тұна ба-
стады. Енді келген ізіммен артқа қайтуыма 
тура келді.

Бағанағы сұлудың күлкісіндей сыңғырлап 
жатқан әсем бақ, түн құстарының тәтті 
әуеніне тербеліп жатқан табиғат, сүркейленіп 
жанымды тоңдыра бастады, жан дүниемде 
бір қорқыныш пайда болды.

«Жел тұрмаса шөптің басы қимыл-
дамайтыны» сияқты, жел көтеріліп айна-
ламның бәрі қыбыр-сыбыр әңгімелескен ба-
лалардай бейнеге енді. Сыбдыр еткен дауыс 
шықса үрейге шомып, тәтті үмітім дәм тату-
сыз бола берді.

-Япыр-ау! Бұрын соңды мұндай қорқыныш 
билемеген еді бойымды, бүгін неліктен 
үрейге толы түннің құшағында қорқа баста-
дым? -  деп өзімнен әлсін-әлсін сұрап ке-
лем.  Ұзақ жүргеннен кейін, жыртық қостың 
мұржасынан атқақтаған түтіндей анадайдан 
ауылдың шеті бұлдырап көріне бастады.

Байқамаппын-ау! Əсем түннің сұлулығына 
тоймай бір талай жерге барғанымды да сез-
бей қалыппын! Бағанағы үрей, қорқыныш де-

гендер көңілден түсіп-түсіп қала берді. Жан-
сыз табиғаттың аясынан, жанды ауылдың 
маңына келгеніме қуанып келемін. Өрлі-
қырлы жүгіріп жүрген ауылдың қорғаушы 
төбеттері әр-түрлі дауыспен бір-бірімен 
тілдесіп амандықтарын сұрасып жатқандай, 
ол да бір жаныма медет болғандай жүзіме 
күлкі үйіріле бастады.

Сонымен ауылдың шетіне іліне бергенімде 
түн бойы аспан астын үрейге бөлеген, 
сүркейлі желді қиғаштап сап-салқын ауасы 
бар, ерке самалын ерте келген, ерке жауын 
сіркірей бастады, бағанағы асаудай бас бер-
меген асау жел, мойынына құрық түскендей 
жуасып қала берді.

Пах шіркін! Жусанды даланың жұпар иісі, 
қолқамды қауып, көктен  төгілген әр тамшы-
ның тырсылы жанымды рақаттандырып, бір 
тамаша күйге бөледі.

Сіркіреші, жаушы жаңбыр жау жаңбыр,
Жуылсыншы күнә дағы, ардан кір.
Əр тамшыңа жуынайын тәніммен,
Пәк тамшылар ол Алладан тамған нұр.

Сондай-ақ, әр қандай бір қорқынштың 
артында бұғынып жатқан шаттықтың, 
қуаныштың бар екенін ұмытпауымыз керек 
екендігін сезіндім. Жан дүниемді сүркейлі 
боран тоңдырса, енді ақ жауын жылыт-
ты. Мына бес күн жалғанда  жандарыңыз 
тоңғанда, жылытатын адамдарыңыздың көп 
болуын тілеймін! 

Алла тағаланың мынау Қазақ еліме 
беріп жатқан сынағы да, осы жаңбырдың әр 
тамышысының нұрымен келмеске кетіп, таң-
тамаша күндердің есігін қағуымызды нәсіп 
етсін! 

Əмин!
Кағыбат БӨКЕнҰлы,

 2-курс студенті

БІР ҚОРҚЫНЫШ, БІР үМІТ

Бүгінгі сұхбаттың қонағы Қожа Ахмет Яссауи  атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік  университетінің студенті Гөкчин 
Ресул. 
- Гөкчин, карантин қалай өтуде?
- Карантин уақытында сабақ онлай өтуде. Осы уақытты пайда-

ланып,  сабақпен қатар жұмыс істеп жүрмін.
- Сіз Түркияның қай жерінде тұрасыз?
- Мен Анкарадан Стамбулға көшіп келдім.
- Гөкчин, сіз қандай қиындықтармен күресіп жатырсыз? 
- Анкарадан Стамбулға көшкенде алдымен жұмыс табуым керек 

болды. Содан кейін мен үй таптым. Менің сабағыма сәйкес келетін 
жұмыс табу да біраз қиындықтар тудырды. Мен қазір кешкі ауысым-
да жұмыс істеп жатырмын. Мен сабақтарыма таңертең қатысамын. 
Кейде үйге қатты шаршап келемін, сондықтан таңертең сабаққа 
қатыспайтын кездерім болады. Қашықтықтан білім беру жақсы, бірақ 
мен де жұмыс істеп, ақша табуым керек. Оқу мен жұмыс бір уақытта 
өте қиын екен. Уақыт өтіп жатыр, біздің болашағымыздың қандай 
болатынын білмейміз. Өмірмен күресу кезінде үниверситетке бару 
біздің жағдайымыз үшін өте қиын. 

- Бос уақытыңызда немен айналысасыз?
- Бос уақытым болғанда достарыммен кездесемін. Жақсы өмір 

сүру үшін және біз қалаған мамандық бойынша жұмысқа орналасу 
үшін университетті бітіруім керек. Жұмысқа бару да, сабаққа қатысу 
да қиын болса да, мен білім алу үшін күресті жалғастырамын. 

Акбаш Мерт 
ФЖК-011

ӨМІР КүРЕС
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ГазЕттІң тҮРІк тІлІНДЕГІ қосыМшасы

2 yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen “uluslararası 
Ekonomi, Finans ve Enerji kongresi”nin 4’üncüsü olan 
EFE’2020, 14-15 Ekim tarihleri arasında ahmet Yesevi 
Üniversitesi ve niğde Ömer halisdemir Üniversitesi 
ile birlikte “Enerji Devriminin Ekonomi Politiği” ana 
temasıyla online olarak başladı.

Başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat 
Şimşek’in yürüttüğü kongrenin açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhititn Şimşek, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar katılarak konuşma yaptılar.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte bu yıl, 14-16 Nisan 
2020 tarihlerinde Niğde’de düzenlenmesi planlanan kongrenin 
COVID-19 salgını nedeniyle, online olarak düzenlenmesi 
kararlaştırıldı.

Kongrede 7 farklı ülkeden 72 tebliğ sunulacaktır. Kongre 
kapsamında başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir 
enerjide maliyetlerin düşüşü, elektrikte trendlerin değişmesi ve 
elektrikli araç sayısındaki artış, ABD’nin petrol ve doğalgazda 
lider olma yolunda ilerlemesi, Çin'in enerji politikasındaki 
dönüşümü gibi çeşitli dönüşümlerin yaşandığı ifade edilen 
kongrede, düşük karbonlu enerji üretimi, yenilebilir enerji ve 
yenilenebilir enerjinin geleceği, yenilebilir enerji kaynaklarına 
verilen teşvikler, yenilebilir enerjinin finansmanı, iklim değişikliği, 
enerji bağımlılığı, enerji etkinliği elektrikli araçlar gibi önemli 
konular tartışılacaktır. Kongre Başkanı Prof. Dr. Nevzat Şimşek, 
Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 2018 yılında 
davetli konuşmacı olarak katıldığını vurgulayarak Uluslararası 
Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’nin enerji konularının 
ekonomi ve finans çerçevesinden ele alınmasına imkân sağlayan 
ve önemli bilim alanlarını bir araya getiren bir platform olmaya 
doğru gittiğini ifade etti ve gelecek yıllarda da farklı ülkelerde 
değişik kurumlarla kongreyi düzenlemeyi düşündüklerini belirtti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
2020-2021 Akademik Yılı Açılış 

Töreni Yapıldı

Moderatörlüğünü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek’in yaptığı Ankara’daki tören, Dışişleri Bakanlığı’nın tahsis ettiği salonda Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu’nun katılımları ile gerçekleşti. Türkistan’daki törene ise Rektör Prof. Dr. 
Bolatbek S. Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, idari ve akademik personel 
ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk dünyasının önemli 
bir üniversitesi olan ve ismini çok önemli bir zattan alan Ahmet Yesevi Üniversitesinin 
değişen dünyada takipçi değil, takip edilen olması gerektiğini söyledi. Konuşmasına 
öğrencilere seslenerek devam eden Şimşek, “okullar açıldı ve kampüs sizler olmadan 
bomboş, aramıza teknoloji girdi. Biliyorum ki arkadaşlarınızı, sınıflarınızı, hocalarınızı 
ve Türkistan’ı özlediniz. Uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süre içinde Türkistan çok değişti; 
hocalarınız, kampüsünüz ve bu şehir sizi bekliyor.” dedi. Şimşek, yeni öğretim yılının Türk 
Dünyası, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan’a hayırlı olması dilekleriyle konuşmasını 
sonlandırdı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşmasına, 2020-2021 akademik yılı açılışı vesilesi 
ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin Türk dünyasının önemli üniversitelerinden biri olduğunun altını çizen 
Çavuşoğlu, üniversitenin özerkliği ve uluslararası olmasının bu başarıda büyük payı 
olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan’ın ilk 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazerbayev’in sağlam dostluklarının da katkısıyla iki ülkenin iş 
birliğinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini dile getiren Çavuşoğlu, kardeş Orta Asya 
ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmenin milli politikamız olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, uluslararası ilişkilerde kapsamlı bir değişimin yaşandığına ve güç 
dengelerinin değiştiğine vurgu yaparak bu doğrultuda Türkiye olarak daha girişimci ve 
insani dış politika uyguladıklarının altını çizdi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına 
yaptığı saldırıları değerlendiren Çavuşoğlu Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında 
olacağını söyledi.

Salgın sürecine de değinen Çavuşoğlu, “Dünyada yurtdışı insani yardımlarda Türkiye 
olarak yıllardır birinci sıradayız ve bu dönemde de 154 ülkeye tıbbi yardım desteğinde 
bulunduk.” dedi. Salgın döneminde Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme ve ilaçlardan 
oluşan kapsamlı iki yardım sevkiyatı yapıldığını söyledi.

Törenin ikinci bölümünde Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şimşek’in sorularını 
yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere staj müjdesi verdi. Üniversitenin gelişmesi ve 
daha üst sıralara çıkması için Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyen 
Çavuşoğlu, bu vesile ile başta Prof. Dr. Muhittin Şimşek olmak üzere, Mütevelli Heyet 
Üyelerine, Rektör Prof. Dr. Bolatbek S. Abdrasilov’a, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’a 
ve tüm yöneticilere gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti ve yeni öğretim yılının 
tüm öğrenci ve personele hayırlı olmasını diledi.

Törenin Türkistan bölümünde konuşma yapan Rektör Abdrasilov, üniversitemizin Türk-
Kazak dostluğunun bir simgesi olduğunu ve iki ülke iş birliğinin gerçekleşecek projelerle 
daha da üst seviyelere çıkacağını söyledi.

Tören Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in Bakan Çavuşoğlu’na 
hediye takdimi ile son buldu.

t.c. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ahmet 
Yesevi Üniversitesi 2020-2021 akademik Yılı açılış töreni 15 Ekim 2020 
Perşembe günü, Youtube üzerinden ankara ve türkistan’da eş zamanlı olarak 
gerçekleştirildi.

Uluslararası Ekonomi, 
Finas ve Enerji (EFE’2020) 

Kongresi Başladı

8 Ekim 2020 tarihinde avrasya araştırma Enstitüsünün 
araştırmacısı Erkinbek turgınov, “kazak türkçesindeki 
İlk Ders kitapları ve Beimbet Maylin'in Yeri” konulu 
seminer verdi.

Erkinbek Turgınov seminerinde ana hatlarıyla 20. yüzyılın 
başlarındaki Kazakça kitap yayın işinin tarihine değinerek 
dönemin Kazak aydınları ve eğitimcilerinin yanı sıra; Ufa, Kazan, 
Orenburg medreselerinde okuyan Kazak gençlerin de Kazakça 
ders kitapları yayın işine katılması hakkında bilgi verdi. Kazakça 
ilk ders kitaplarının yayınlamasının milletin eğitimdeki gelişmesine 
önemli katkıda bulunduğunu söyleyen Erkinbek Tugınov, ilk ders 
kitaplarının Kazak gençleri arasında öğrenmeyi yapılandırma, 
geliştirme, öğrenmeye rehberlik etme ve kendi kendine öğrenme 
meselesinde önemli kural olduğunu dile getirdi.

Erkinbek Turgınov seminerin devamında, 1920’li ve 1930’lu 
yıllarda Sovyet rejiminin uyguladığı sert siyaset yüzünden 
Kazakistan’da büyük açlık ve felaketler yaşanmış olmasına 
rağmen, Kazak aydınlarının önemli eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdürdüğünü detaylı olarak anlattı. Özellikle Alaş Orda 
hareketinin Kazak halkını belli bir siyasi, kültürel ve manevi 
gelişme aşamasına taşıdığını ifade eden Erkinbek Turgınov, Alaş 
Orda temsilcileri başta olmak üzere Kazak aydınlarının derin bir 
bilim anlayışıyla yapılan ders kitaplarının önemli rolü hakkında 
ilgi çekici bilgiler sundu. Bu bağlamda, Ahmet Baytursınov, Halel 
Dosmuhamedov, Mağcan Cumabay, Jüsipbek Aymautov, Eldes 
Omarov ve Beimbet Maylin gibi Kazak aydınlarının ilk Kazakça 
ders kitaplarının hazırlanması ve yayınlanmasında büyük çaba 
harcadığını belirten Erkinbek Turgınov, söz konusu ilk ders 
kitaplarının bilimin çeşitli alanlarında yeni terimlerin oluşturulması 
ve Kazak dilinin bilim diline dönüştürülmesinde çok büyük rol 
oynadığını vurguladı. Kazakça ilk ders kitaplarının yazarları 
arasında büyük yazar Beimbet Mailin’in de önemli yeri olduğunun 
altını çizen Erkinbek Turgınov, Beimbet Mailin’in “Ders Kitabı: 
Okuma Yazma Bilmeyenler İçin” (1929), “Güç” Okuma Yazma 
Bilmeyenler İçin Ders Kitabı (1930), “Latince Oku ve Yaz” (1931) 
ve Gabit Müsirepov ve A. Sydykov ile birlikte “Okuma Yazma 
Bilmeyenler İçin Alfabe” (1935-36) gibi dört ders kitabından 
bahsetti. Erkinbek Turgınov, Beimbet Maylin’in sadece büyük 
bir yazar değil, aynı zamanda pedagojik öğretimin en güzel 
örneklerini toplayan, özel ders kitapları yayınlayan ve nüfusu 
eğiten bir öğretmen olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Seminerin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş 
alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer, semineri için Erkinbek Turgunov’a 
teşekkür ederek gelecekte çok verimli çalışmalar beklediklerini 
söyledi.

Avrasya Araştırma Enstitüsünde 
“Kazak Türkçesindeki İlk Ders 
Kitapları ve Beimbet Maylin'in 
Yeri” Konulu Seminer Verildi
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ГазЕттІң тҮРІк тІлІНДЕГІ қосыМшасы

ahmet Yesevi Üniversitesinde Bolaşak Programı 
çerçevesinde 9 Ekim 2020 cuma günü, “Milli kitap sergisi” 
törenle açıldı.

Törene Türkistan Şehir Valisi Raşid Ayupov, Rektör Prof. Dr. 
Bolatbek S. Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 
Bolaşak Programı yetkilileri ve mezunları katıldı. Tomar yaptığı açılış 
konuşmasında, Bolaşak Programı’nın Kazakistan ve Türk Dünyası 
için önemine değinerek katıldığı en anlamlı açılış törenlerinden 
biri olduğunu dile getirdi. Tomar ayrıca, salgın sürecinin sona erip 
öğrencilerin kütüphaneyi şenlendirmesini dört gözle beklediklerini 
de ifade etti.

Tören protokolün sergi alanını gezmesi ve toplu fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu.

Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde “Milli Kitap 

Sergisi” Açılışı

ahmet Yesevi Üniversitesi türkoloji araştırmaları Enstitüsü  
ve İdil-ural araştırmaları Dergisi işbirliğiyle düzenlenen 
«İdil-ural konuşmaları» programı kapsamında 15 Ekim 2020 
Perşembe günü Prof. Dr. alfiya Yusupova «19. Yüzyılda 
Yayımlanmış tatarca sözlükler» başlıklı bir konferans 
verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansın 
moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Bayram yaptı. Prof. Dr. Alfiya Yusupova 19.  yüzyılda 
yayımlanmış olan Tatarca sözlükleri genel özellikleri, yazarlarının 
meslekleri, eserlerin dikkat çeken içerikleri ile tanıttı. Yusupova 
konuşmasında Yosif Giganov, Aleksandır Troyanskiy, Lazer Budagov, 
N. Ostromov, Kayum Nasıri, A. Voskrosenskiy, E. Neklyudov ve 
M. Yunusov’un hazırlamış olduğu sözlükleri Tatarcanın dil tarihi, 
söz varlığı, ağızları, terim çalışmaları açısından değerlendirdi. 
Özellikle ticaret, askeri ve misyonerlik faaliyetlerinin bu sözlüklerin 
hazırlanmasındaki etkilerine dikkat çekti. Yusupova, bu sözlüklerin 
aynı zamanda günümüzde hazırlanan Tatarca sözlükler için de bir 
temel oluşturduğunu belirtti.

 Çok sayıda katılımcının olduğu konferans, soru-cevap 
bölümüyle son buldu.

Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde «19. Yüzyılda 

Yayımlanmış Tatarca 
Sözlükler» Konulu Konferans 

Düzenlend

ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, ankara 
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. necdet Ünüvar’ı ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yapılacak faaliyetler 
ve ortak işbirliği konuları görüşüldü.

Ziyaret sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e ziyaretleri için teşekkür etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Ankara Üniversitesi 

Rektörünü Ziyaret Etti

29 Ekim 2020 Perşembe günü türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı; t.c. 
nur-sultan Büyükelçisi ufuk Ekici, Mütevelli heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, rektör Prof. Dr. Bolatbek s. abdrasilov, rektör Vekili Prof. Dr. cengiz 
tomar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla türkistan’daki 
Medeniyet sarayı’nda düzenlenen yüz yüze ve çevrimiçi programla kutlandı.

Programın açılış konuşmasında T.C. Nur-Sultan Büyükelçisi Sn. Ufuk Ekici günün 
anlamına dair şunları ifade etti: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını 
coşkuyla kutluyoruz. Salgın nedeniyle maalesef online da olsa bu coşkuyu sizlerle 
paylaşmak büyük bir onur.  Bugün yüzlerce yıllık tarihsel birikimin sonucunda bir milletin 
yeniden şahlanışının, yeni bir devletin doğuşunun tarihidir. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Kurtuluş Savaşı 
döneminde Kazakistan’da Alaş Orda’ya mensup kardeşlerimiz bizlere manevi destek 
verdi. Alihan Bökeyhan ve Mağjan Cumabay bize destek oldular. Bu kardeşliğimiz 
geçmişten günümüze devam etmekte. Bundan sonra da devam edecektir. Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin akademik ve kültürel açıdan Türkistan’da sunduğu katkıları ziyaretim 
sırasında gördüm. Üniversitemizi geliştirmek bizim de dileğimizdir. Herkesi saygıyla 
selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!”

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in veciz 
bir ifadesinde vücuda geldiği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma 
mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarıyla değil, tüm Türk 
Dünyası’yla beraberlik içerisinde güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet’imize sahip çıkmak ülkemizin ve elbette 
milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek görevidir. Cumhuriyet’imizin 
kuruluşunun 100. yıl dönümüne 3 yıl kaldı. Bu süre içerisinde hedeflerine ulaşmış, 
kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış durumda olacağımıza inancımız tamdır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle yâd etmek 
istiyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!”

Rektör Prof. Dr. Bolatbek S. Abdrasilov, “Bugün kardeş ve dost ülke Türkiye 
Cumhuriyeti’nin milli Bayramı’nı kutluyoruz.” diyerek iki ülke arasında dostluğun simgesi 
hâline gelen üniversitemizin başarılarından bahsetti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, “Bugün sadece Türkiye tarihi açısından değil 
emperyalizme karşı direnmiş bütün mazlum milletlerin tarihi açısından önemli bir yıl 
dönümüdür.” diyerek Cumhuriyet’in kuruluşu öncesindeki tarihsel durumdan bahsetti. 
Tarihi geçmiş içerisinde Cumhuriyet’in medeniyetimizin bir devamı olarak görülmesi 
gerektiğinden bahsetti. Prof. Dr. Cengiz Tomar, bağımsızlığın halk için paha biçilmez 
bir değer olduğunu belirterek ülke tarihini ve Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolda iz 
bırakan insanları kısaca anlattı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eren Akdeniz de günün anlam ve 
önemine dair konuşma gerçekleştirdi.

Kutlama konuşmalarının ardından; Cumhuriyet Bayramı video gösterimi, Türk 
Dünyası dans gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı konseri ile program sona erdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde “29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı” Coşkuyla 

Kutlandı
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Педагогикалық мамандықтарға арналған стипендия 26-дан 42 мың 
теңгеге дейін артты. Бұл туралы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ұлттық сенім кеңесінің үшінші отырысында: «Педагогикалық 
мамандықтарға түсуге қойылатын талаптарды біртіндеп арттыру 
қажет. олардың тартымдылығын арттыру үшін болашақ мұғалімдерге 
арналған стипендияны 26 мыңнан 42 мың теңгеге дейін арттыру ке-
рек », - деген болатын.

1 қыркүйектен бастап болашақ мұғалімдерге арналған стипендия 42 мың 
теңгені құрайды. Бұл барлық мамандықтар бойынша ең жоғары стипендия 
болып табылады. Сондай-ақ, ҰҚСҚ қортындысы бойынша берілген тапсыр-
масы бойынша докторанттарға арналған стипендия 102 мыңнан 150 мың 
теңгеге дейін өсті.

Сонымен қатар, 2020 жылдың қыркүйегінен бастап мемлекеттік гранттың 
құны айтарлықтай өсті. Бұл университеттерге оқытушылардың жалақысын 
көтеруге және материалдық-техникалық базаны нығайтуға мүмкіндік береді. 

 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің  
педагогикалық мамандықтардың шәкіртақысы Түркістан қаласының 
экологиялық аймаққа жатуына байланысты берілетін 20 пайыз үстемақысын 
қосқанда 50 400 тенгені құрап отыр.

Ал, докторанттардың стипендиясы 150 000 тенгеге  20 пайыз  экология   
үшін үстеме қосылып, 180 000 тенге болды.

Бірнеше жыл бұрын мұғалімдік мамандықтардың орташа балы 65 болды 
және бұл мамандық түлектер арасында үлкен сұранысқа ие емес еді. Енді 
жоғары балл жинаған түлектер педагогикалық бағытта оқи бастады. Сондай-
ақ, осы жылдың маусым айынан бастап педагогикалық мамандықтарға түсу 
үшін шекті балл бірден 70-ке дейін көтерілді. 

Ұстаздардың мәртебесін көтеру университет қабырғасынан басталып 
жатыр. Бұл болашақ мұғалімдерге талмай ізденіп, ел үмітін ақтайды деп 
артылған сенім.

Әлемнің үздік университеттерінің 77 оқулығы 
қазақшаға аударылды
 
Гуманитарлық бағыттар бойынша әлемнің үздік 

университеттерінің 77 оқулығы қазақ тіліне аударылып, ба-
сылып шығарылды. Жаңа оқу жылы қарсаңында оқулықтар 
еліміздің барлық жоғары оқу орындарына жеткізілді. Бүгінгі 
таңда аударылған тағы 23 оқулықты басып шығару және 
тарату бойынша жұмыстар жалғасып жатыр.

 100 шетелдік оқулықты қазақ тіліне аудару «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жо-
басы шеңберінде жүргізіліп жатыр.

 Барлық оқулықтар жоғары оқу орындарындағы оқу 
процесінде, соның ішінде жұмыс бағдарламаларын әзірлеу, 
әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша 
дәрістер оқу, студенттер мен ПОҚ-тың ғылыми-зерттеу 
жұмысында пайдаланылады.

 Оқулықтар https://100kitap.kz/ru/books және https://
openu.kz/kz/books сайттарында жарияланған. Сонымен 
қатар аударылған оқулықтар бойынша қазақ және орыс 
тілдеріндегі видеокурстар әзірленіп, www.OpenU.kz порта-
лында орналастырылған.

Әлемнің үздік 
университеттерінің 

77 оқулығы қазақшаға 
аударылды

МұғаліМ МаМандығында оқитын 
студенттердің шәкіртақысы өсті

БіліМ ЖӘнЕ ғылыМ САлАСындА 
нӘзіК ЖАндАРдың САны ҚАнША

 
Журналистика мамандығының 2-курс студенті 

Сандуғаш Бектұрова Нұр-Сұлтан қаласында 
Ұлттық инновациялық орталық ұйымдастырған 
республикалық эссе конкурсына қатысып (жетекшісі 
және эдвайзері проф. Б.Сердәлі), қазылар алқасының 
бірауызды шешімімен «Жыл студенті» атанды. 
Енді Сандуғаш Тәуелсіздік мейрамы қарсаңында 
еліміздің жүрегі – астанаға барып, Министрлер 
үйінде арнайы куәлікпен, «Жылдың үздік студенті-
2020» төсбелгісімен марапатталады. Сонымен қоса 
Сандуғаштың шығармасы «Жыл эсселері» жинағына 
да еніп отыр. 

Сандуғаш осынау жетістіктеріңізбен 
құттықтаймыз!

сандуғаш – 
Жылдың ҮЗдік 

студенті

 400 мыңнан астам балақай мектепке дейінгі ұйымдарға барады.
 1,7 миллионнан астам қыз бала мектепке барады.
 225 мыңға жуық қыз бала колледж студенттері болып табылады.
 321 мыңнан астам бойжеткен жоғары білім алып жатыр.
 21 мыңға жуығы магистратурада оқиды.
 1,2 мыңнан астамы оқуын докторантурада жалғастырып жатыр.
 440 мыңға жуық педагог білім саласында жұмыс жасайды.
 11,3 мыңнан астам нәзік жандылар ғылыммен айналысады
 11 қазан — Халықаралық қыздар күні

 Халықаралық қыздар күні бүкіл әлемде 11 қазанда атап өтіледі. Аталған 
мерекені 2011 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы бекіткен.

 Бұл күн қыздар бүкіл әлемде тап болатын мәселелерді шешу қажеттілігіне 
көңіл бөлуге арналған. Сондай-ақ мереке қыздардың құқықтары мен 
мүмкіндіктерін жүзеге асыруды және кеңейтуді ынталандыруға үндейді.

 Елімізде 18 жасқа толмаған 2,8 миллионнан астам қыз бала бар. Қазіргі таңда 
қыздардың қоғамдағы құқықтарын толыққанды қорғау үшін барлық жағдай 
заңнамалық тұрғыда қарастырылған. Жыл сайын мереке аясында еліміздің 
барлық білім беру ұйымында ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылады. Атап 
айтқанда, оқушылар мен ата-аналар үшін балалардың денсаулығын қорғау 
және олардың құқықтық тәрбиесі бойынша мамандар (педиатр, заңгер, пси-
холог, әлеуметтанушы) тегін консультация береді. Сонымен қатар жоғары 
сынып оқушылары үшін сынып сағаттары өткізіледі.

https://www.facebook.com/edugovrk


