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БРИФ-ХАБАР
ҚАРУЛЫ КҮШТЕР ҚАУІПСІЗДІК ҚАЗЫҒЫ
Жыл
сайын
Қазақстан
Армиясының айбыны осы күні
асқақталады. Әскери-жаттығу полигонында мейрам күні Елбасының
қатысуымен әскери жаттығулар мен
әуе көліктерінің парады өткізіледі.
Ең бастысы, болаттай берік
бейбітшілігіміз бен 130-дан астам
ұлт
пен
ұлыстың
ынтымағы
болашаққа аманат болуы тиіс. Ол
үшін де Қарулы Күштердің атқарар
жұмыстары мол.
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ҚАЗТЕП ОНЛАЙН БІЛІМ
БЕРУДЕ КӨШБАСШЫ
Қазақстандағы
білім
беру
жүйелерінің
құрылымдарында
соңғы жылдары елеулі өзгерістер
болып жатыр.
Қазіргі уақытта
технологиялық
жетістіктерге
негізделген қашықтықтан білім
беру жетекші рөл атқарады. Сонымен бірге, сапалы терең білімді
меңгеруге
талпынған
өскелең
ұрпақтың
жеткілікті дәрежеде
сандық сауаттылығы бар. Себебі,
олар өмір жағдайлары барысында
жаңа технологияның
барлық мүмкіндіктерін пайдаланады. Қазіргі уақытта оқытуда
қолданылатын
әдіс-тәсілдер,
әдістемелер, технологиялар білім
беру талаптарына байланысты
жаңартылып отырады.
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ЕРЛІКТЕРІ ҰРПАҚҚА ҰРАН
Тура осыдан 76 жыл бұрын тап
осындай жаз мезгілінде тыныштықты
бұзған жаманат хабар келіп жеткен
еді. Жамандық шақырып мен не ойлап кеттім! Соғысы құрысын! Қазіргі
таңда болашағы жарқын, бағыты
айқын елде өмір сүріп жатырмыз.
Тәуелсіз ел ретінде қазақты әлем таныды. Бүгінгі ұрпақ бұл азаттықтың
қалай келгенін әрине біледі. Найзаның
ұшымен, білектің күшімен қалған кеңбайтақ даламызды соғыс өрті шарпымасын.
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ЖАҢА ӘЛЕМГЕ
ЖОЛ САЛАМЫЗ
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде «Мен сіздерге – жаңа
буын қазақстандықтарға үміт артамын. Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы
күшіне айналуға тиіссіздер» – деген
еді. Мемлекет басшысы біз сияқты жас
толқынға үлкен сенімнің жүгін артты.
Осы мақсатта мен дәл қазіргі уақытта
«Нұр Отан» партиясының «Жас
Отан» Жастар қанатының құрамынан
табылғаныма қуаныштымын!
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ҚАЗАҚСТАН МАТЕМАТИКТЕРІНІҢ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
Университетімізде
Жаратылыстану
факультетінің
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н
Қазақстан
математиктерінің
«Математиканың
өзекті
мәселелері» атты ғылыми конференциясы өтті.
Ғылыми шараға Қазақстанның
барлық жоғары оқу орындары мен
ғылыми-зерттеу институттарының
ғалымдары, ғылым мен техника
саласындағы
Мемлекеттік
сыйлықтың иегерлері, ҚР ҰҒА-ның
академиктері,
корреспондентмүшелері, ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары,
докторанттар мен магистранттар
қатысты.
Ғылыми жиынға Ахмет Ясауи
университетінің президенті, физика-математика ғылымдарының
докторы, профессор У.Әбдібеков
модераторлық жасады.
Конференцияның
пленарлық
мәжілісінде
ҚР
БҒМ
Ғылым
комитетінің «Математика және
математикалық
модельдеу»
институтының
Бас
ғылыми
қызметкері, ҚР ҰҒА академигі
А.С.Жұмаділдаев «Төртқара ал-

гебрасы», Л.Н.Гумилев атындағы
ЕҰУ-дың Еуразиялық математика
институтының директоры, ҚР ҰҒА
академигі М.Ө.Өтелбаев «Эйнштейн теориясының проблемалары», ҚР БҒМ Ғылым комитетінің
«Математика және математикалық
модельдеу» институтының Бас
директоры,
ҚР ҰҒА академигі
Т.Ш.Кальменов «Априорные оценки
решений уравнений Навье-Стокса
методом подвижных координат»,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің «Іргелі
математика»
кафедрасының
профессоры, ҚР ҰҒА академигі
О.Р.Ойнарұлы «Весовое неравенство и свойства одного класса
дифференциальных уравнений»,
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық
университетінің
педагогикалық
білімді
дамыту
орталығының
директоры,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі
А.Е.Абылқасымова
«Совершенствование методико-математической подготовки будущего учителя
в условиях реализации обновленного содержания школьного образования»
тақырыбында ба-

яндама жасады. Сондай-ақ осы
есімдері аталған ғалымдар және
ҚР ҰҒА академигі, Қазақ-Британ
техникалық университетінің профессоры С.Н.Харин, ҚР ҰҒА
корреспондент-мүшесі,
профессор
Б.Қ.Қадырұлы
құттықтау
сөз
сөйлеп,
конференцияны
ұйымдастырушыларға, оқу орда
басшыларына алғыстарын білдірді.
Жас математиктер үздік математиктермен өткен тәлімді кездесуден өздеріне бағыт-бағдар, ғылыми
ізденістеріне қажетті мол мәлімет,
ақыл-кеңес алды.
Конференция жұмысы 27-28
сәуір күндері 6 секция бойынша
өтеді:
Дифференциалдық
теңдеулер; Математикалық физика теңдеулері; Функциялар теориясы және функционалдық талдау;
Алгебра, математикалық логика
және геометрия; Математикалық
және компьютерлік модельдеу,
ақпараттық
технологиялар;
Қазіргі заманғы математикалық
білімнің өзекті мәселелері.
Ақпарат орталығы

СЕМИНАР БАҚ ӨКІЛДЕРІНЕ АРНАЛДЫ
Жақында Қазақстан Ұлттық Телерадиохабар
Таратушылар Ассоциациясының журналистері
Түркістан қаласына келді.
Түркістан қаласы
«Kanaka»
қонақүйінің
конференц-залында
БАҚ өкілдеріне арналған «Бұқаралық ақпарат
құралдарына
қатысты
заңнамаға
енгізілген
жаңа ережелер мен журналистің қызметі» атты
тақырыпта семинар өткізді.
Қазақстан Ұлттық Телерадиохабар Таратушылар
Ассоциациясы және «Қоғамдық ғылымдар және Журналистика» кафедрасының ұйымдастыруымен өткен
семинарға Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы М.Топлу, оқытушы-профессорлар мен журналистика мамандығының студенттері және жергілікті БАҚ
өкілдері қатысты.
Семинарда Бұқаралық ақпарат құралдарына
қолдау көрсету орталығының заңгері С.Қалдыбекова:
Журналистің құқықтары мен міндеттері; Ақпараттың

дұрыстығын тексеру: өтірік сөйлеген өрге баспас;
Ақпарат алу жолдары; Журналист сұранысы; Кез келген сұранысқа жауап алу тәртібі; Журналистік өнімнің құқығы мен талаптары; Теріске шығару және жауап алгоритімі; Бұқаралық ақпарат құралдарымен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі уәкілетті тұлғаның
(бөлімшенің) негізгі функциясы; Үгіт-насихат: сақтықта
қорлық жоқ; Жауапкершілік; Жауапкершіліктен босататын жағдайлар және т.б., туралы егжей-тегжейлі баяндап берді. Қатысушылар тарапынан сұрақ қойылып,
жастар ой пікірлерімен бөлісті.
Өз кезегінде Қазақстан Ұлттық Телерадиохабар Таратушылар Ассоциациясының өкілдері
қатысушыларға сертификат табыстады. Семинар
барысында бұқаралық ақпарат өкілдері мен медиа
заңгерлер БАҚ саласын реттейтін заң нормаларымен
танысып, құқықтық мәдениетін жоғарылатты.
ЯУ-ақпарат
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АҚПАРАТ / ХАБАР
НОБЕЛЬ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ
УНИВЕРСИТЕТІМІЗДЕ

Таяуда Нобель сыйлығының лауреаты, профессор Азиз Санжар
университетімізге келді. Оқу орданың ұжымы мен студенттерімен
кездескен профессорға университет ректоры У.Әбдібеков, Өкілетті
Кеңес төрағасы, профессор М.Йылдыз, Өкілетті кеңес мүшесі, профессор М.Шимшек, ректор өкілі, профессор М.Куталмыш сөз сөйлеп,
ғалымның жетістігін айтып, алғыстарын білдірді. Басшылар профессор Азиз Санжарға университеттің «Құрметті профессоры»
академиялық атағын беріп, сый-сыяпат табыстады.

Вице-президенттер М.Эрен
және
Т.Раимбердиев
ІІІ
Халықаралық экономика, қаржы
және энергия конгресінің координаторы,
«Докуз
Ейлул»
университетінің профессоры Невзат Шимшекке және Әзірбайжан
Ұлттық университетінің профессоры Елшан Баирзадеге сый-сыяпат
табыстап, шапан жапты. Еліміздің
рухани мекенінде бабалар рухына тағзым жасап, университеттің
тыныс-тіршілігімен танысқан Нобель сыйлығының лауреаты Азиз
Санжар киелі өлке құшағында

жинақталған әрбір тарихи дүние
болашақ түркі елі ұрпақтарының
да мақтанышы екендігін жеткізді.
Түркі дүниесінің алтын бесігі саналатын
Түркістанға келгеніне
қуанышты екенін айтты. Ғылыми
ізденістері мен жетістіктері туралы баяндады. Университетіміздің
«Лебіз» кітабына өз қолтаңбасын
қалдырды.
Әлемдік
ғылымның шыңын
бағындырған ғалымның дәрісін
тыңдау қатысушылар үшін ерекше
қуаныш болды.
ЯУ-ақпарат

ҒАЛЫМ СЕМИНАРЫ
Жақында
Түркология
ғылыми-зерттеу институтының
ұйымдастыруымен
ғылыми
кітапхананың конференц-залында «Османлы түрікшесінің түрік
тілі тарихындағы орны» атты семинар өтті.
Семинарда А.Аврутина Анадолу түрікшесі (XIII-XVғ.ғ.), алғашқы
Османлы түрікшесі (XV-XVIғ.ғ.),
орта Османлы түрікшесі (XVIIXIXғ.ғ), жаңа Османлы түрікшесі
(XIX-XX ғ.ғ), жаңа түрікше (1930
жылдан бастап) тақырыбында баяндама жасады. Санкт-Петербор
мемлекеттік университеті, «Азия
және Африка мәдениеті мен тілінің
теориясы мен оқыту әдестері»
кафедрасының доценті, доктор,
әдеби аудармашы Апполинария

Аврутина қатысушыларға түрік
тілінің тарихы, лексикологиясы,
әдебиеті,
жазушылары
жайлы
құнды мәліметтер айтып өтті. Ол
Нобель сыйлығының иегері Орхан
Памуктың және көптеген басқа түрік
жазушыларының шығармаларын
орыс тіліне аударып жүрген танымал түрколог.
Семинарға
оқытушыпрофессорлар,
студенттер, магистранттар
мен докторанттар
қатысты.
Семинар соңында ректор өкілі
профессор М.Куталмыш түрколог
ғалым
А.Аврутинаға
алғысын
білдіріп, сертификат пен сыйлық
табыстады.
ЯУ-ақпарат

БІР ТАҚЫРЫПҚА ҚОС ХАБАР

БІЛІМГЕРЛЕР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ
Жуырда
Алматы қаласы, Абай атындағы қазақ ұлттық
педагогикалық университетінде ЖОО студенттері арасында дәстүрлі
X республикалық пәндік олимпиада өтті. Университетіміздің
5В010700-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша қатысқан
студентер олжамен оралды.

Үш күнге созылған тартысты
білім
бәсекесінің
командалық
нәтижесі
бойынша
білім
ордамыздың
намысын
қорғап
барған 2-курс студенттері Шохнура Тажиметова және Зилола
Убайдуллаевадан құралған «Ясауи» тобы командалық есепте
жүлделі ІІІ орынға қол жеткізді.

Олимпиаданың жабылыу салтанатында Ахмет ясауи университетінің
ұжымына Алғыс хат және «Ясауи»
командасына
жетекшілік
жасағаны үшін аға оқытушы Мұрат
Шаханбаевқа Алғыс хат тапсырылды.Университетіміздің абыройын
асқақтатып жүрген білімгерлерге
шығармашылық табыстар тілейміз!

***
Жуырда Әлеуметтік ғылымдар «5В090400-Әлеуметтік
мәдени
факультеті «Менеджмент және сервис» мамандығы, сондай-ақ
туризм» кафедрасының 2,3-курс Талдықорған қаласы І.Жансүгіров
белсенді білімгерлері «5В090400- атындағы
Жетісу
мемлекеттік
Әлеуметтік мәдени сервис», со- университетінде өткен «5В090200нымен қатар «5В090200-Туризм» Туризм» мамандығы бойынша жамамандықтары
бойынша
ҚР рыстардан жүлделі ІІІ орындарды
Жоғары оқу орындары арасында иеленіп, университетіміздің абыөткен студенттік Х Республикалық ройын көтеріп қайтты.
пәндік олимпиадаларына қатысып,
Студенттерімізді
жеңісімен
олжалы оралды.
құттықтаймыз!
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университетінде өткен
ЯУ-ақпарат

ҚЫСҚА-НҰСҚА
Ахмет Ясауи университетінде кезекті ҚР БжҒМ Республикалық
оқу-әдістемелік кеңесінің сәулет-құрылыс және дизайнерлік бейін
мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігінің көшпелі отырысы өтті.ОӘБ отырысын ХҚТУ Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі проректор
Н.Әжіханов құттықтау сөз сөйлеп, қазіргі заман талабына сай жаңа
білім беру, оның ішінде құзіреттілікке негізделген бағыттарда жұмыс
жасауымыз қажет деп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Кеңесті ХБК
ректоры Е.Т.Бесімбаев жүргізді. Оқу-әдістемелік бірлестігінің отырысына «Сәулет», «Дизайн», «Құрылыс», «Құрылыс материалдарын,
бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» және «Ағаш өңдеу және
ағаштан бұйымдар жасау технологиясы» бағыттары бойынша мамандарды дайындауды іске асыратын 20 ЖОО өкілдері қатысты.
***
Таяуда оқу орнымыздың оқу ісі жөніндегі вице-президенті Н.Әжіханов
және академиялық ұтқырлық бөлімінің басшысы Ф. Дадажанов Түркия
Республикасы, Афьон қаласында Афьон Қожатепе университетінде
ұйымдастырылған VI Эразмус + Халықаралық аптасы атты конференциясына қатысып қайтты.
***
Өнер факультетінде Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында «Бейнелеу өнері және сызу», «Дизайн», «Сән өнері» мамандықтары бойынша
мектеп бітіруші оқушылар арасында VІІ-аудандық пәндік олимпиадасы
өтті.
***
Жуырда Қорқыт ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік университетінде
5В011200 — Химия мамандығы бойынша ҚР Жоғары оқу орындары
студенттері арасында Х Республикалық пәндік олимпиадасының II туры
өтті. Олимпиадаға 20 Жоғары оқу орындарының командалары қатысты.
Аталған пәндік олимпиадаға оқу ордамыздың 5В011200-Химия
мамандығының 2-курс студенттері қатысып, І жүлделі орынды иеленді.
Олимпиада жарысында студенттерге жетекшілік жасаған х.ғ.к, доцент М.О.Алтынбекова мақтау қағазымен марапатталды. Сондайақ, командалық топты жеңіске дайындауда Экология және химия
кафедрасының оқытушылары доценттер Г.Сарбаева мен Г.Жылысбаева
және М.Алтынбековалардың зор еңбегі бар.

Г.ЗҰЛПЫХАРҚЫЗЫ
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ОТАНЫМ -ҚАЗАҚСТАН
7 МАМЫР ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫШЫМ
Әскери-патриоттық
тәрбие
алғашқы әскери дайындықпен
тығыз ұштастырыла отырылып,
жастардың әскери iстi жақсы
меңгеруiне, төтенше жағдайларда
қорғанудың
тәсiлдерi
мен
құралдарын
дұрыс
пайдалана
бiлуiне
ықпал етеді. Болашақ
Отан қорғаушысын
дайындау мен әскерипатриоттық
тәрбие
беруде
ұстаздың
атқаратын рөлі өте
маңызды.
Мен
5В010400Бастапқы
әскери
д а й ы н д ы қ
мамандығының
1
курсының студентімін.
У н и в е р с и т е т
босағасын
аттағалы
білікті
оқытушыпрофессорлар
мен
офицерлер
білім
беруде.
Күнделікті
таңертенгілік
саптық
байқаулар, дене жағынан шынығу,
оқу-жаттығу, қолданбалы спорттық
жаттығулармен
қатар,
әскери
тәртіпке үйренудеміз. Мамандық

студенттері 2017 жылдың қараша
айында оқу жетістігін сырттай
бағалауда Республикалық ЖОО
арасында
алдынғы
қатардан
көріне білді. Сонымен қатар
ел
жастарын патриоттық сезімге ба-

улу мақсатында түрлі мәдени
патриоттық іс-шаралар өтілуде.
Атап айтар болсақ: 1желтоқсан
Тұңғыш
Президент
күніне
арналған «Ел таңдаған Елбасы»

атты
әскери-қолданбалы
көп
сайыс өтілді. 16 желтоқсан Ел
Тәуелсіздігіне арналған іс-шара,
14 ақпан айында 1989 жылы ақпан
айының 15 жұлдызында аналарды перзентінен айырған, мыңдаған
жерлес
бауырларымыз
қаза тапқан қасіретті де
қайғылы Ауған соғысы
аяқталды.
Жылдар
өткенімен интернационалист жауынгерлеріміздің
өшпес ерлігі ел есінде
сақталуда. Біз еліміздің
сол соғысқа қатысқан
ұлдарын Отан алдындағы
борыштарын
адал
ақтаған
ағаларымызды
аса құрметпен еске алу
мақсатында
ардагер
ағаларымызбен кездестік.
Осындай тәрбиелік мәні
зор, отансүйгіштік қасиетін
қалыптастыратын
ісшаралар бізге оң ықпалын
тигізуде.
Наурыз айының 2728 күндері
М.Қозыбаев
атындағы Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университетінде
өткен «5В010400-Бастапқы әскери
дайындық» мамандығы бойынша

Анажан АШИРМЕТОВА,
1-курс студенті

ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНA 60 ЖЫЛ

ҚР ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНЕ 26 ЖЫЛ

¬АРУЛЫ КІШТЕР – ¬АУIПСIЗДIК ¬АЗЫFЫ
Кез келген елдің мықтылығы, бекемділігі қай кезде де болмасын оның қуатты
армиясына қарай бағамдалады. Елдің бүтіндігін сақтайтын да – оның Қарулы
Күштері. 1992 жылдың 7 мамырында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы «Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы» заңға қол қойған болатын. Сол
сәттен бастап Қазақстан Республикасының Жоғарғы Бас Қолбасшысы Нұрсұлтан
Назарбаев мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жоспарлы
жұмыстардың көшін бастап келеді.

Дәл осы мерзімде алғашқы Қазақстан
Республикасының Қорғаныс министрі
лауазымына Сағадат Нұрмағанбетов ие
болды. Қазіргі таңда ол міндетті Сәкен
Жасұзақов атқарады. Қазақстан Қарулы
Күштерінің міндеті 1992 жылдың 22
қыркүйегінде қабылданған «Қазақстан
Республикасының қорғанысы мен Қарулы
Күштері туралы» заңында мықтап шегенделген. Дәлірек айтсақ, оның 5-тарау,
18-тармағы бойынша: «Қарулы Күштер
агрессияға тойтарыс беруге, Қазақстан
Республикасының аумақтық тұтастығы
мен егемендігін қару-жарақпен қорғауға,
мемлекеттік және әскери объектілерді
күзетуге, қорғауға, әуекеңістігін күзетуге,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы
бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес
міндеттерді орындауға арналады».
Қазақ елі – қашанда бейбітшілікті ту
еткен болатын. Сондай-ақ кешегі өткен
1941-1945 жылдардағы соғыстарда да
жанын пида етуге даяр әскерлердің алды
болған еді. Бүгінгі бейбітшілік заманда
әскердің керегі жоқ деуге болмайтындығы
анық. Себебі бейбіт күндерде де Қарулы
Күштердің атқаратын жұмыстары жеңіл
емес. Атап айтар болсақ, әскери күштерді,
жауынгерлік даярлауға, ел ішіндегі
қақтығыстар мен түрлі террористік
актілерді
тұмшалауға,
болдырмауға,
шекараны күзете отырып, заңсыз ісәрекеттердің алдын алуға, әуекеңістігін
қоруға, халықаралық міндеттемелерге
сәйкес
операцияларды
орындауға
міндетті саналады. Қазақстан Қарулы
Күштері – әрбір қазақстандықтың өміріне
жауапты әрі мемлекеттің сенімді тірегі.
Қазақстан
Қарулы
Күштері
құрылғаннан
бастап
Құрлықтағы
әскерден, Әскери-теңіз күштері мен
Әуе шабуылынан қорғаныс күштерінен
тұрған болатын. 1997 жылы 17 қарашада
Мемлекет басшысының Жарлығымен
3 жақты құрылымға, дәлірек, Жалпы
әскери күштер, Әуеқорғаныс күштері және
Мемлекеттік шекараны қорғау күштеріне
ауыстырылған болатын.
2000 жылы 10 ақпанда Мемлекет
басшысының Жарлығымен соғыс, қарулы

Республикалық пәндік олимпиядадан Бахытжан Ахметов ағайымыз
бастап барған топ жүлделі ІІІ орынды иеленіп, университетіміздің абыройын көтеріп қайтты.
Алдағы уақыттада
7 мамыр
Қазақстан
Республикасының
Қарулы Күштерінің құрылғанына
26 жыл толуына және 9 мамыр
Ұлы жеңістің 73-жылдығына орай
әскери
салтанатты
шерулер
ұйымдастырылуда.
Мамандық - әрбір адамның
болашағы. Мен өзімнің болашақ
мамандығыма құрметпен қарауда
үлгі өнеге көрсетіп жүрген: кафедра меңгерушісі, доцент Бекахмет
Абусейітов,
Қазақстан
Республикасының
Қарулы
Күштерінің
офицерлері
Бахытжан
Ахметов,
Талапбай
Қасенов және Алпамыс Алтынбеков, Оңалбек Дүйсенов, Шамурат Оразов ұстаздарымызға
мамандық студенттерінің атынан
алғысымызды білдіре отырып, 7
мамыр Отан қорғаушылар күнімен
құттықтаймыз!

қақтығыстар мен жанжалдардың болмауы үшін, Қарулы Күштерді одан әрі
дамыту мақсатында Әскери доктрина
қабылданды. Жалпы елдегі тыныштықты
сақтау мен халықаралық терроризмнің,
саяси және діни эстремизмнің тамырына
балта шабу мақсатында бірқатар жобалар іске асырылды. Елбасының №399
Жарлығымен 2007 жылы 21 наурызда
жаңа Әскери доктрина бекітілді. Ол бойынша қазіргі таңда табанды жұмыстар
жүргізілу үстінде.
Қазақстан
Республикасының
Ата
заңы бойынша әрбір кәмелет жасына, нақтырақ 18 жасқа толған әрбір
қазақстандық өз Отандық борышын
өтеуге міндеттеледі. Әрине, бұл тұста
қазақстандық ер жігіттердің мойнына артылар жүк жеңіл емес. 12 ай, жалпы 1
жылдық әскери борышын өтеу арқылы
еліне, жеріне деген адалдығын ақтап қана
қоймай, отбасының, Қазақстандай киелі
шаңырағының қауіпсіздігін күн демей, түн
демей қорумен өтері анық! Бүгінгі заманды білектілердің емес, білімділердің заманы десек те, Қазақстанның болашағын
қауқары мықты да қайратты азаматтары қауіпсіздікпен қамтамасыз ететіндігін
ұмытпағанымыз жөн-ақ.
Биыл Қазақстан Қарулы Күштерінің
құрылғанына – 26 жыл. Ширек ғасырдан
аса мемлекет тыныштығын сақтап
отырған Қарулы Күштердің еңбегін санамалап санау мүмкін емес. Сонымен қатар
ел ішінде 7 мамыр – Отан қорғаушылар
күні ретінде аталып өтіледі. Жыл сайын
Қазақстан Армиясының айбыны осы күні
асқақталады. Әскери-жаттығу полигонында мейрам күні Елбасының қатысуымен
әскери жаттығулар мен әуекөліктерінің
парады өткізіледі.
Ең
бастысы,
болаттай
берік
бейбітшілігіміз бен 130-дан астам ұлт пен
ұлыстың ынтымағы болашаққа аманат
болуы тиіс. Ол үшін де Қарулы Күштердің
атқарар жұмыстары мол.
Олжас ӘБДІХАЛЫҚОВ,
1-курс студенті

ҚОҒАМДА ТЕЛЕВИЗИЯНЫҢ
РӨЛІ ЗОР
Биыл қазақ телевизиясының эфирге шыға бастағанына 60
жыл толды. Қазақ телевизиясы дегенде алдымен менің ойыма өзім ес білгеннен көрген «Ұят болмасын», «Алтыбақан»,
«Қазақтар», «Жәдігер» сынды ұлттық құндылықтарға толы,
әрбір тұлғаны қазақ рухымен байытып, сусындататын, рухани
үлгі көрсететін, салт-дәстүрді дәріптейтін, өскелең ұрпақты Отанды сүюуге тәрбиелейтін, бағдарламалар есіме түседі.
Мен үшін қазақ телевизиясы-рухани байлықтың қайнар
көзі,халықтың
сарқылмас
қазынасы. Сондай-ақ телевизия халықтың үні, шамшырағы,
білімнің қайнар көзі. Қазақ елін
шетелдерге танытудың басты
құралы. Әрбір адам біліктілігін
шыңдауда алар энергия көзі
іспеттес.
Телевизия әрбір адамның
тұлға ретінде қалыптасып, өсіпөркендеуіне үлкен үлес қосып
жатыр десем артық айтпаған
болар едім. Осыған себепші болатын телевизия мамандары.
Олар телевизияның қазанында
пісіп жетілген журналистер, режиссерлер, тележүргізушілер,
телеоператорлар. Осынау жандар қазақ телевизиясының
іргетасын бекіте түсуде.
Ендігі кезекте осы салада ойып тұрып орын алатын
дикторлар туралы айтқанды
жөн көріп отырмын. Бұл ерен
тұлғалар әр күн сайын халықты
жаңалықтармен
таныстыра
отырып, әрбір жанұяның бір
мүшесіне айналғандай.
Көрермен
көзайымына
айналған
әрбір
телетуындыны дайындауда бір ғана
емес, көптеген маман майталмандар
қызмет
жасайды. Солардың ішінде көзге
көрінбеседе, еңбектері сан
қырлы мамандардың елеулі де
ерекше орны бар. Мұның өзі
қазақ телевизиясының ілгері
қадам басуына себепші.
Қазақ телевизиясы қазақ
мәдениетін дамытуда ерекше орын алады. Бұған «Алтын
қорда» сақталған, қазақтың
төл-туындыларына
айналған
бағдарламалар және олардың
қазіргі
таңдағы
көрсетіліп

жатқан жаңа нұсқалары дәлел
бола алады.Телевизия-өшпес
із салып кеткен режиссерлердің
еңбектері болып саналатын
кинофильмдер
жинағының
бағалы ордасы.
Қазіргі таңда да қазақ телевизиясы ұлттық құндылықтарды
насихаттауда бай тәжірибе
жинаған. Қаншама бетке ұстар
тележобалар дүниеге келуде. Телевизия қоғамда болып
жатқан
оқиғаларды,
жаңалықтарды
көрермен
қауымға дер кезінде, тікелей
эфир
арқылы
жеткізуімен
ерекшеленеді. Ал ел ішінен
хабар алып, мәдениет пен
спортты, бизнесті және өзге
де салаларды қамтуы, ұлттық
телевизияның жеке бір қыры.
Есін
білген
баладан,
еңкейген кәріге дейін тамашалайтын қазақ телевизиясының
ХХІ ғасырда озық техникалық
құрал-жабдықтармен толықтай
қамтылып, әлемнің дамыған
телевизиясымен
терезесі
теңесетіндей қауқары жеткілікті.
Телевизия Елбасымыздың
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасын
дәріптеуге
де өз үлесін қосып жатыр.
Осы арқылы телевизияның
ұлт мүддесі үшін қаншалықты
қызмет жасайтынын аңғаруға
болады.
А.Ахметжанова,
Е.Қарин
секілді
жанашыр
жандар
басқарып
отырған
ұлт
телевизиясы
ешқашан
құлдырамайды, тасы өрге домалап, мәңгілік баянды боларына, даму шыңына шығарына
сенімім кәміл.
Дінмұхамед ӘБЖАНОВ,
1-курс студенті
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БІЛІМ/ҒЫЛЫМ
Елдің ертеңгі іргесі берік болуы үшін бүгінгі жастардың сапалы білім алып, білікті мамандар қатарын
толықтыруы қажет. Сондықтан бүгінде білім саласына және онлайн білім беруге ерекше назар аударылып отыр.
Еліміздегі алдыңғы қатарлы онлайн білім беруде көшбасшы болып отырған біздің оқу ордамыздағы ҚазТЕП институты. Сонымен, екі жылға жуық жұмыс жасап отырған аталмыш институттың атқарған жұмыстары мен алдағы
жоспарлары жайлы ҚазТЕП институтының басшысы Ермек Серікұлымен әңгімелескен едік.

ҚАЗТЕП ОНЛАЙН БІЛІМ БЕРУДЕ КӨШБАСШЫ

Бүгінде елімізде сапалы маман
дайындайтын
жоғары
оқу орындарының қатары көп.
Соның бірі – Қожа Ахмет Ясауи
атындағы халықаралық қазақтүрік
университетінің
ҚазТЕП
(қашықтықтан білім беру) институты. Ол рас, қашықтықтан білім
беруді даярлайтын жоғары оқу
орындарының бірі де бірегейі
– біздің оқу ордамыз. Енді
осы қашықтықтан білім беру
институтының қысқаша тарихына
тоқталып өтсек, ол 2001 жылдан
бері атаулы ЖОО Халықаралық
өкілетті
кеңестің
(Анкара)
шешімімен құрылған және ТурТЕП
жүйесінің негізінде (түрік тіліндегі
оқытудың қашықтықтан білім беру
технологиясы ) – Европа, Түркия,
ТМД және өз елімізден білім алушы 7000-нан астам контингентке 21
халықаралық мамандық бойынша
орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде табысты
жұмыс атқарып жатыр.
ТурТЕП-тің ашылуы Түркия
Республикасының жоғары білім
беру
жүйесіне
қашықтықтан
білім беруді бұқаралық дамытуға
ықпал етті. Бүгінгі таңда ТурТЕП –
Түркиядағы басты ЖОО-да онлайн
білім беруде көшбасшы болып
отыр.
2016 жылдың маусым айында Сенат шешімімен ТурТЕПтің халықаралық
қашықтықтан
оқытудың бірегей 15 жылдық
тәжірибесін ескере отырып, 2016
жылдың қараша айында Өкілетті
кеңеспен
қаржыландырылатын
ҚазТЕП қашықтықтан білім беру
институты ашылды. Сөйтіп, 2017
жылдың 1 қыркүйектен бастап
ҚазТЕП институты өз жұмысын бастады.
Бүгінгі таңда ҚазТЕП 5 білім
беру
бағдарламасы
бойынша
магистрлерді
дайындайды. Олар: кәсіпорын экономикасы, компьютерлік инженерия,
кәсіпкерлік құқық, денсаулық сақтау
саласындағы менеджмент, білім
беру саласындағы менеджмент.
Институттың
білім
беру
бағдарламасына тоқтала кететін
болсақ, ол төмендегідей:
ҚазТЕП Магистратурасы – бұл
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруге бағытталған кәсіби білім беру
бағдарламасы,
басқарушылық
кадрлардың тиісті мамандығы бойынша
«Магистр» академиялық
дәрежесін береді.
Елдердің бірыңғай еуропалық
кеңістігін құру мақсатын көздейтін
Болон процесіне енген Қазақстанда
екі деңгейлі жоғарғы білім беру
жүйесі. Сондықтан магистр дипломы ұғымы әлемде түсінікті!
Магистратура мүмкіндіктері:
1. Мамандықты терең меңгеру

үшін
бакалавриатта
таңдаған
бағыттағы кәсіби мамандығы бойынша оқуды жалғастыру.
2. Түбегейлі оқыту бағытын
өзгерту: Білім алушы
таңдаған
бірінші мамандығы мен оқыту
бағытына қарамастан, магистратурада кез келген мамандықты
таңдай алады.
3. Сонымен қатар магистратура – басқарушылық дағдыларын
меңгеруге және қалыптастыруға
жақсы мүмкіндік.
Бейіндік магистратура келесі
жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік
білім беру бағдарламаларын экономика, құқық (шағын және орта
бизнесті
дамыту)
салаларында, ақпараттық технологиялар,
білім беру және денсаулық сақтау
жүйесінде басқарушы кадрларды
даярлауды жүзеге асыруда.
Қашықтықтан оқытуда өзіндік
артықшылықтары бар:
1. Әлемдік деңгейдегі сапалы білім: қазақстандық және
халықаралық
аккредиттеу,
халықаралық деңгейде танылған
мемлекеттік үлгідегі диплом.
2.Қашықтықтан
оқыту
курстарының авторлары – отандық
және шетелдік жоғары оқу орындары жетекші оқытушылары.
3.Қашықтықтан
оқыту
курстарының тьюторлары – бизнес-практиктер,
сарапшылар,
кеңесшілер, зерттеушілер.
4.Арнайы
білім
беру
бағдарламалары бойынша оқыту
– сапалы мамандарды даярлауға
мүмкіндік береді.
5. Магистратурада өндірістен
қол үзбей оқу мүмкіндігі бар.
6. Тек ҚазТЕП-те басқарушылық
дағдыларын
дамыту
бойынша
бірегей курстар әзірленді.
7. Университетіміздің ҚазТЕП-і
– бұл Қазақстандағы
жоғары
оқу
орындарының
жетекші
ғалымдар мен оқытушыларының
шоғырланған орны.
8. 1,5 жылдан 5 жылға дейін
жеке оқыту кестесі.
Аталмыш институт Түркиядағы
ТурТЕП пен және өзіміздің үздік
оқу орындарымен тығыз байланыс орнатқан. Қазірдің өзінде оқу
орны әл-Фараби атындағы қазақ
ұлттық университеті, Алматы менеджмент университеті, Асфендияров атындағы қазақ ұлттық
медициналық
университеті,
«Өрлеу» ББЖ ҚБАРИ, ақпараттық
технологиялар
халықаралық
университеті, Қ.Сәтпаев атындағы
қазақ
ұлттық
техникалық
университеті, Л.Гумилев атындағы
Еуразиялық ұлттық университеті,
Нархоз
университеті,
Қазақбритан техникалық университеті,
Қазақ
қыздар
педагогикалық
университеті, Абай атындағы қазақ

ұлттық педагогикалық университеті,
Қазақ
медициналық
үздіксіз
білім университеті, Қарағанды
мемлекеттік
медициналық
университеті, Астана медицина
университеті, Денсаулық сақтау
жоғары мектебі, Тұран университеті
т.б. жоғары оқу орындарымен
және ғылыми-зерттеу институттарымен ортақ келісімшарттар
ынтымақтастық жүзеге асырылып
отыр. Осы ЖОО-дың үздік жетекші
оқытушыларын
шоғырландырып
отыр. Сондай-ақ еліміздің жоғары
оқу орындарының оқытушылары
мен біздің институттың магистранттары арасында кәсіби біліктілікті
арттыруға мүмкіндік туып отыр.
ҚазТЕП институтында 2016
жылы оқуға қабылданған магистрант саны – 67. Ал 2017 жылғы
магистранттардың саны – 154.
Жылдан-жылға бұл институтқа түсіп
жатқан магистранттардың саны күн
санап артып келеді. Мамандық
бойынша төлемақы 1 жылға 200
000 (екі жүз мың) теңге. Мұнда білім
алатын магистранттарға барлық
жағдай жасалған. ҚазТЕП институтына оқуға қабылданған университет қызметкеткерлеріне жеңілдіктер
қарастырылған. Сондай-ақ тағы бір
жеңілдік түрі қарастырылған, ол
«корпоратив білім беру» деп аталады. Демек мекемеден 10 адам
магистратураға
түсетін
болса,
онда бір адам тегін оқиды немесе
магистратураға түскен 10 адамға 10
пайыздық жеңілдік алу мүмкіндігіне
ие бола алады.
Қазақстандағы
білім
беру
жүйелерінің
құрылымдарында
соңғы жылдары елеулі өзгерістер
болып жатыр.
Қазіргі уақытта
технологиялық
жетістіктерге
негізделген қашықтықтан білім
беру жетекші рөл атқарады. Сонымен бірге, сапалы терең білімді
меңгеруге
талпынған
өскелең
ұрпақтың
жеткілікті дәрежеде
сандық сауаттылығы бар. Себебі,
олар өмір жағдайлары барысында жаңа технологияның барлық
мүмкіндіктерін пайдаланады. Қазіргі
уақытта оқытуда қолданылатын
әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар білім беру талаптарына
байланысты жаңартылып отырады. Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың
заманауи
талаптарға сай дамуы білімді
бағалау және пайдалану жүйесін
уақытылы
өзгеріп
отыруында.
Бүгінде оқу орны көптеген тиімді
жұмыстар атқарып отыр. Мәселен,
білім беру үдерісін заманауи
талаптарға сай ақпараттық технологиялармен қамтамасыз етілді:
(Moodle 3.1 және BigBlueButton 0.9
нұсқалары орнатылды). Сонымен
қатар білім алушылардың сапалы
білімге қол жеткізу үшін курстардың

когнитивті деңгейлер бойынша жазбаша және тестілік тапсырмалар
жасалынды.
Тағы бір айта кететін жайт,
қашықтан
оқытудың
тиімді
компоненттерінің бірі – оқытушылар
онлайн кеңес береді. Сондай-ақ
оқу орнының қызметкерлері магистранттармен тікелей байланысып
отырады. Оның бір дәлелі – жыл
сайын сауалнама алады. Сауалнамада көптеген өзекті мәселелер
қарастырылады. Мысалы, емтихан сұрақтарына қатысты немесе
тапсырмаларды теория түрінде
емес, практика түрінде берілсе
т.б. ұсыныстар айтылады. Түскен
ұсыныстарды қарап, оны жүзеге
асыруға тырысады.
ҚазТЕП-тің
басты
мақсаты
–
әлемдік тәжірибе негізінде
Қазақстан
Республикасында
қашықтықтан білім берудің жаңа
векторын айқындау, өзгеде ҚР
және шетел ЖОО-лардың үздік
оқытушыларымен байланыс орнату, ҚазТЕП контингентінің географиясын кеңейтуді негізгі мақсат
етеді.
Институтта 2 бөлім: академиялық
бөлімі мен мазмұнды жетілдіру –
мультимедиа зертханасы
және
ақпараттық-технологиялар секторы жұмыс істейді.
ҚазТЕП қашықтықтан білім беру
институтының академиялық бөлімі
– оқу процесін және қашықтықтан
оқытуды
ұйымдастыру
құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бөлімнің негізгі міндеті
тьюторлар мен білім алушылардың
жұмысын үйлестіру.
Ақпараттық
технологиялар
бөлім институттың ақпараттықтехникалық инфрақұрылымының
дұрыс жұмыс істеуіне жауапты.
Бөлімнің
функциялары:
ақпараттық жүйелердің техникалық
ақауларын анықтау, тьюторлар
мен студенттерге кеңес беру,
сондай-ақ қашықтықтан оқыту
бағдарламаларының
дамуын
қамтамасыз ету болып табылады.
Мазмұнды жетілдіру бөлімінің
негізгі міндеті – оқу жоспарына сәйкес курс авторларымен
қашықтықтан оқыту курсын әзірлеу.
Пән мазмұны бойынша курс
сценарийі – контент әзірленеді. Контент қашықтықтан оқыту стандарттарына сәйкес дайындалады. Оқу
материалдарын жақсы меңгеру
мақсатында (анимация, сурет, графика, моделдеу, видео және т.б.)
контенттің элементтері жетілдіріп,
әзірленеді.
Дайын
контентті
қашықтықтан оқыту жүйесіне орналастырады.
Біздің университет мамандарды дайындау бойынша Қазақстан
мен Түркияда танылған жоғары оқу
орны, сондай-ақ ҚазТЕП-ті ТурТЕП
қаржыландырып отыр және бұл институтпен тығыз қарым-қатынас орнатуда. ҚазТЕП институты ұлттық
білім кеңістігінде көшбасшы.
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ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 73 ЖЫЛ!
БІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРМЫЗ!

БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН ХАЛЫҚПЫЗ
1 мамыр – Халықаралық ынтымақ, бірлік күні. «Бірлік бар жерде – тірлік бар»
дейді дана халқымыз. Мұны тегіннен-тегін айтпаса керек. Ауызбірлік пен ынтымақ
болған жерде қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны сөзсіз. Біздің киелі
Түркістан қаламызда да ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында
бүгінде қаламыз өркендеп, ілгері басып келеді. Осыған орай, оқу ордамыздың өзге
ұлт өкілдерінің қызметкерлерімен сұхбаттасқан едік. Сонымен, назараларыңызға
ұсынамыз.
–Қуанышбек УРАЗБАЕВ, доцент, қарақалпақ ұлтының өкілі:
– 1 мамыр – Халықаралық ынтымақ,
бірлік күні елімізде жыл сайын аталып өткені дұрыс. Себебі, Тәуелсіз
Қазақстан елінде 130-дан астам
көпұлт өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр.
Көпұлтты елде тұрып жатқан біз –
өте бақыттымыз. Және ұлтаралық
ешқандай
мәселелер
қозғалып
жатқан жоқ. Аллаға шүкір, тіл көзден
сақтасын.
Мұнда тұрып жатқан
ұлттар мен ұлыс өкілдері Қазақстан
елін өзіміздің Отанымыз деп мақтан
тұтады. Менің ойымша, бұл мейрам
– менің елім, менің Отаным деген
әрбір адамға патриоттық сезімді
оятуға ықпалы көп. Шыны керек, өз
басым бұл мейрамды асыға күтемін.
Себебі, бұл мереке өте маңызды
мұра болып келе жатқан салт-дәстүрлерін
әрі адамның жүрегінде мәңгілік
сақталады. Сонымен қатар мерекені дәріптеп, насихаттауда. Татулығымыздың,
әрдайым дәстүрге айналдырып, «Рухани достығымыздың арқасында Қазақстанның
жаңғырумен» байланыстырсақ. Сондай- дамуына өз үлестерін қосып жатыр деп
Осы
мәдени
орталықтар
ақ мектеп табалдырығынан бастап, ойлаймын.
бірлесіп, мерекелік шаралар
жоғары оқу орындарында осы мейрамның әр жылы
маңыздылығына қатысты көптеген на- ұйымдастырады. Мерекелік іс-шараларға
сихаттар жасалса, игі бастама болар еді. қатысып, көңіл-күйіміз көтеріліп қайтады.
–Қазақстанда тұрып жатқаныңызды
Өйткені әрбір жастардың бір-біріне деген
көзқарастары жат болмаса деп ойлаймын. мақтан етесіз бе?
–Әрине, Қазақстанда тұрып жатқаныма
Жастар біздің болашағымыз. Ертеңгі елді
басқаратын да осы – жастар. Осы мейрам өте бақыттымын. Себебі, Түркия еліне
күні туған-туыс, көрші қолаңдарды аралап, іссапармен 2-3 рет барған болатынмын.
бір-біріне тілек айтып, қонаққа барған дұрыс Бірақ өз туған жерім Атамекенге қайтуға
деп санаймын. Халықаралық ынтымақ, асығып тұрамын. Ол рас, кейде тіпті
бірлік күні болған соң, бір-бірімізге деген сағынып, ауырып қалған сәттерімде болды.
достығымыз, бірлігіміз, ауызбіршілігіміз Менің Отаным – Қазақстан.
Гульнара РАХМАТУЛЛАЕВА, кәсіби
арта берсін және болашақта ұрпақтанбағдар бөлімінің жетекші маманы, таұрпаққа жалғаса берсін деп тілеймін.
–Вохид ТАИРОВ, хирургиялық ауру- тар ұлтының өкілі: – «Еліміздің барлар кафедрасының оқытушысы, өзбек ша тұрғындарын Қазақстан халқының
достығы және бірлігі күнімен шын жүректен
ұлтының өкілі:
Қазақстан
халқының
– Мен Кентау қаласында дүниеге құттықтаймын!
келдім. Тәуелсіз Қазақстан елінде отба- ынтымақ, бірлігі мерекесі бүгінгі таңда
сыммен бірге, бақытты тұрып жатқаныма бейбіт өмір сүріп жатқан ел тұрғындары
қуаныштымын. Себебі, тәуелсіздіктің және үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің
барлық ұлттардың татулық пен келісімде дәстүрі деп ойлаймын. Осы Қазақ
өмір сүруінің
арқасында баршамыз елінде дүниеге келгеніме бақыттымын.
алаңсыз өмір сүріп, білім алып, жұмыс Аллаға шүкір, осы егемен Қазақстанның
істеп жатырмыз. Алдағы уақытта Қазақ қол жеткізген табыстарының барлығы
елі өркендеп, экономикасы дами берсін. Елбасымыздың сарабдал саясатының
Университетіміздің жастары тек биіктен арқасында ауызбіршілікте, ынтымақта өмір
көрініп, жақсы маман иесі атануларына сүріп жатырмыз. Иә, ол рас, көпұлт өкілдері
тілектеспін. Осындай мереке әрдайым бірлікте, тыныштықта өмір сүріп, еңбек
аталып өтсе, өйткені бұл айтулы мерекені етудеміз. Міне, биыл оқу ордамызда қызмет
көтеріңкі көңіл күймен қарсы алуға толық еткеніме – 27 жыл. Бұл мен үшін қуаныш.
Рашид Рашидоф Жалпы медицинегіз бар.
Ибрагим
ИШИГОВ,
медици- на мамандығының 2-курс студенті,
на ғылымдарының докторы, түрік әзірбайжандық:
– Рашид 1 мамыр қандай мейрам
ұлтының өкілі:
–1 мамыр – Халықаралық бірлік, білесің бе? Алда тағы қандай мереке?
ынтымақ күні деп тойлаймыз. Қазақстанда Соларды толық атап өтсең?..
–1 мамыр – Халықаралық бірлік,
бәрімізге мәлім 130-дан астам ұлт өкілдері
тұрады. Біздің елдің барлық жерінде бұл ынтымақ, достық мерекесі деп білемін. Бұл
айтулы мереке аталып өтеді. Себебі, мейрам – Кеңес заманында «Еңбек күні»
еліміздегі ең бастысы – ұлтқа бөліп деп аталатын. Алдағы уақытта 7 мамыр
емес, адам деп сыйлау, барлық ұлттың мен 9 мамыр мерекесін тойлаймыз. Демек,
құқықтарының бірдей болуы және қандай 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. Ал 9 мабастама болсын, ізгі іс болсын басталуы- мыр – Ұлы Отан соғысының Жеңіс күні.
–Осы 1 мамыр мерекесі университетна қолдау жасалып жатқандығы, ұлтына
қарап емес, іскерлігіне қарап бағаланып те қалай аталып өтуде?
–Негізі,
университетімізде
әртүрлі
жатқаны біз үшін қуаныш. Елбасымыздың
арқасында,
халықтар
достығының іс-шаралар өтіп жатыр. Оған өзге ұлт
нәтижесінде, бірлігіміз, ынтымағымыз, өкілдерінің студенттері бір кісідей атсадостығымыз нығаюда. Алдағы уақытта лысып жатыр. Осы уақытқа дейін өткен
Қазақ елі дамып, 30 елдің немесе 50 елдің шаралардың барлығы жоғары деңгейде
өтуде. Сонымен қатар Халықаралық бірлік
қатарына қосыламыз деген үміт бар.
–
Ибрагим
аға,
ата-бабаңыз күніне орай, көптеген шаралар өтті. Мен
Қазақстанға қай жылдары көшіп келген өте қуаныштымын осы университетте білім
алып жатқаныма.
еді?
–Сен өзіңді осы Қазақстан елінің па–1944 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс
кезінде Сталин 100 мыңнан аса месхет триотымын деп санайсың ба?
–Әрине, осы елдің патриотымын. Себебі,
халқын жер аударған. Солардың бірі –
менің ата-анамда жер аударылып, Оңтүстік мен Қазақстан елінде туып-өскенімді мақтан
Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданына етемін. Сондай-ақ Қазақстанда тұратын
көшіп келді. Сөйтіп, кейін жоғары оқу ор- әрбір ұлт өкілдерін бірлік, ынтымақ күнімен
нын Ташкент қаласында тәмамдап, қазіргі құттықтаймын. Ең бастысы, татулық,
таңда Ахмет Ясауи университетінде жұмыс бірліктің арқасында ел тыныш, жұрт аман.
Осы берекеміз бұзылмасын. Қазақстанда
істеймін.
–Енді осы 1 мамыр – бірлік күні Қазақ тұратын ұлт өкілдерінің арасына сызат
түспесін деп тілеймін.
елінде қалай тойланып жатыр
–Бізде Түркістанда әр ұлттың өзінің
Жадыра ҚОЖАХМЕТ
«Мәдениет орталығы» бар. Демек, бізде
«түрік», «өзбек», «славян» орталықтары
бар. Онда әр ұлт өзінің ата-бабасынан
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Әлмахан қарт күндегісінен
ерте оянды. Төңіректегілердің
бәрі де қалың ұйқы құшағында.
Мүлгіген тыныштықты әр жерден
үрген иттердің дауыстары мен
әтештердің шақырған дауыстары бұзып тұр. Рауандап атып
келе жатқан ауыл таңы ерекше
бір сипатқа еніпті. «Құдай осы
тыныштықтан айырмасын! Біз
соғыс салған қиындықтарды
көріп өстік. Енді ұрпағымыз ондай алапаттан аман болса екен»
деп күбірледі. Өткен күндер көз
алдынан киноның лентасындай
өте берді.
Әлі есінде соғыс басталған
жылдары он үштен жаңа асқан
шағы болатын. Кеңес Одағына
фашистік Германия 1941 жылы
22 маусымда басып кірді. Әскери
комиссариаттың шақыруымен
бүкіл ауылдың әскерге жарамды
ер-азаматтары
аудан орталығы Шаян селосын
бетке алды. Сан миллион
адамдардың тағдырына дақ
түсіріп, жүректерге жазылмас
жара салған соғыс өрті әрбір
шаңырақты да шарпып өтті. Сол
сұрапыл жылдарда аядай ғана
Бестоғайда қанша азамат жер
құшты. Соғыстың салдарынан
қанша бала әкесінен, қанша ана
баласынан, қаншама үй тірегінен
айырылды. Әлмаханның да
балалық шағын соғыс ұрлады.
Әкесі мен ағалары соғысқа
аттанған шақта үйдің бас
көтерер ересегі өзі болды. Анасымен бірге таңертеңнен кешке дейін тыл жұмысында еңбек
етті. Күндіз-түні жұмыс болды.
Ол кезде колхозда бидай, жүгері
егетін ауыл балалары сияқты
аналарымен бірге масақ жинап,
мақта терді. Е, ол күндер де
өтті ғой. Көзін тырнап аша салысымен қас қарайғанша ауыр
еңбекке ерте араласқан баланы
сұм соғыс ерте есейтті. Інісі мен
қарындастары анасы, кәрі әжесі
он үш жастағы балаға арқа
сүйеді. Сенім артты. Ел басына
туған ауыр күнді жұртпен бірге
көріп жатты. Өткен азапты өмір
жолдарын ешқашан да ұмытқан
емес. Сол жылдары халықтың
әл-ахуалы өте төмен деңгейде
болды. Буыны қатпаған балалар мен әйелдер, қариялар
күндіз-түні
жанқиярлықпен
еңбек етті. Тыл еңбеккерлері
майдандағы жауынгерлер үшін
үлкен тірек болды. Ішер асын
тоя ішпеген, жарытып киім кимеген тылдағылар аузындағысын
жырып,
майданға
жөнелтіп
жатты. Қосқа жегілген өгіздерге
азық-түлік, бидай артып 4050 шақырым жердегі аудан
орталығына
талай
барған.
Белгіленген межеге алып бару
керек. Талап сондай. Мамыражай заман болса, «Қарның
ашып, тоңып қаласың» – деп
отыратын анасы Ділдә. Ел
басына күн туғанда ондай
еркелік пен қамқорлық қайдан
болсын. Керісінше, «Сен осы
үйдің үлкен азаматысың, соғыс

бітіп әкең оралар оған дейін
іні-қарындастарыңа
қамқор
болуың керек» деді анасы. Бала
болса да қою қараңғылықтан,
елсіз жерлердегі мола басынан жүрегі аузынан шығардай
қорқатын еді. Ішінен осы алып
бара жатқан бидайды тап бір
соғыс даласында әкесі күтіп
алатындай жүрегі өрекпіп аузына тығылатын. Қайран әкем!
Біз елде жүрміз, анам, әжем
мен бауырларым қасымда.
Сен тап қазір қайда нендей
күйде отыр екенсің. Әкемнің
арқасында басыма ауыртпалық
түспеген
екенмін.
Мамық
жастықта алаңсыз ұйықтайтын
ұйқының бұзылғаны қашан?
Қаншама жыл өтсе де соғыс
салған жарасы жазылар емес.
Өткенді еске алсақ қайғы-мұңға
батасың. Осы ерліктің өшпес
ізін қалдырған ата-баба рухына мың тағзым! Көптен күткен
Жеңіс күні де келіп, әкесі елге
аман-есен оралды. Сәуірдің
бұлтындай төңіректеген қайғықасірет табы сейілгендей болды. Біртіндеп елдің де тамағы
тойынып, жағдай оңала берді.
Ұлтайға үйленіп, үйлі-баранды
болды. Ұл-қызынан немерелер
сүйді. Тәубә, тәубә! Ауылға
сыйлы қарияға айналды. Тыл
ардагері ретінде Жеңіс күндері
мектепке, ауданға құрметтеп
шақырып, мерекелік шараларға
қатысып тұрады. Тура осыдан
76 жыл бұрын тап осындай жаз
мезгілінде тыныштықты бұзған
жаманат хабар келіп жеткен еді.
Жамандық шақырып мен не ойлап кеттім! Соғысы құрысын!
Қазіргі таңда болашағы жарқын,
бағыты айқын елде өмір сүріп
жатырмыз. Тәуелсіз ел ретінде
қазақты әлем таныды. Бүгінгі
ұрпақ бұл азаттықтың қалай
келгенін әрине біледі. Найзаның
ұшымен, білектің күшімен қалған
кең-байтақ даламызды соғыс
өрті шарпымасын.
Бұл күндері таздың шашындай сиреген замандастарының
қатары күн санап азайып барады. Құлын-тайдай бірге өсіп біте
қайнасқан
замандастарының
көпшілігі жоқ.
Кенет көзі қарауытып, басы
айналғандай болды. Анасы
мен әкесі, өмірден өткен етжақындары көзіне елестеді. Бір
сәт терең ойға шомып кеткен
қария үйдің табалдырығына
сүрініп құлады.
Отбасының қазынасындай
болып үйдің төрінде отыратын Әлмахан қария 90 жасқа
жеткен кезінде, 2017
жылы
келместің кемесіне мініп кете
барды. Ұйқыдан енді оянған үйіші үрпиіп қалды. Бала-шағасы:
– Ата, сізге не болды? – деп
жанұшыра жүгіргенмен кеш еді.
Себебі, Әлмахан ата бұл кезде
қайтпас сапарға аттанып кеткен
еді.
Жанар БЕЙСЕНБАЕВА
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Yesevi

Üniversitesi

ГАЗЕТТІҢ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ҚОСЫМШАСЫ

Ardahan Üniversitesi ile İkili İşbirliği
Protokolü imzalandı

Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER) Müdürü, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Aydoğmuş ile Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Abdılkhan Tileujanov, çeşitli
temaslarda bulunmak üzere Üniversitemize ziyaretlerde bulundular.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Ardahan
Üniversitesi Heyetini makamında kabul
etti. Toplantıda her iki üniversitenin de
akademik düzeyde daha ileri seviyelere
taşınması yönünde karşılıklı kanaat ve
temenniler dile getirildi.
Yapılan görüşmeler sonucu akademik
araştırmaların desteklenmesi, karşılıklı
fayda sağlayacak akademik programlar

geliştirme, iki üniversitenin ortak alanları
ile ilgili bilgi ve materyal paylaşımı,
Mevlana programı kapsamında lisans
ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci
değişimi, akademik ve eğitim alanlarındaki
etkinliklerin desteklenmesi gibi birçok
konuda anlaşma sağlandı. Toplantı imza
töreninin ardından karşılıklı hediye takdimi
ile tamamlandı.

Üniversitemizde Türk Mutfak
Kültürünün tanıtımı yapıldı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ve Gelişme ve
Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikle Turizm Ve
Otelcilik Bölümü öğrencileri alan uzmanları ile buluşturuldu.
Türk mutfak kültürünün tanıtımı ile
turizm ve otelcilik hizmet sektörü işletme
yönetiminin
kavratılmasına
yönelik
etkinlik, Üniversite Kütüphanesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çimkent Rixos Otel ile Üniversitemiz
işbirliği kapsamında Rixos Otel Mutfak
Koordinatörü, Türk Mutfak Kültürü alanında
yemek olimpiyatları yarışmalarında altın
madalya kazanmış ve dünya mutfağı
konusunda çeşitli uluslararası yeterlilik
sertifika sahibi Hüseyin Bölük tarafından
iki oturumluk sunum ile Üniversitemiz
akademisyenleri ve Turizm Anabilim Dalı
öğrencilerini bilgilendirildi.
“Sefer Tası’’ başlığı ile yapılan birinci
sunumda mesleki başarının ilkeleri, kişisel

gelişime bağlı uygulama ve ekip-takım
çalışması konusunda otel örneklemi
bağlamında somut deneyimlere bağlı
yaklaşımlar üzerinde duruldu.
“Otel Mutfaklarında Yeni Bir Uygulama
Örneği Olarak Yaşayan Mutfaklar”
başlık ikinci sunumu ile dünya mutfak
tarihine değinilerek yaşayan mutfak ve
turistlerin otel mutfaklarından beklentileri
konusunda günümüz çağdaş otelcilik
mutfak standartları ve
uygulamaları
hakkında somut bilgi ve tecrübeler
katılımcılar ile paylaşıldı. Ayrıca Üniversite
Yemekhanesini
gezen
uzmanlar
yetkililerden bilgi aldılar ve Yemekhane
aşçıların Rixos Otelde staja katılmaları
üzere ikili işbirliği protokolü imzaladılar.

II. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi
Sempozyumu Ankara’da başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi
Sempozyumunun açılışına, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal
Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa
Kulaklıkaya, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.
Musa Yıldız, Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve
çok sayıda öğretim üyesi katıldı.
Ankara'da bir otelde düzenlenen dilli hazırladığımız Engelsiz Divan-ı
açılış oturumunda konuşan Prof. Hikmet'dir." dedi.
Dr. Musa Yıldız, 2016 Ocak ayında
TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet
TİKA’nın desteğiyle Divan-ı Hikmet Süreyya Er de açılış konuşmasında,
sohbetlerinin başlatıldığına işaret TİKA'nın dünyada 5 kıtada faaliyet
ederek "Bu sohbetlere başladığımızda gösterdiğine dikkati çekti.
Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı
Er, şunları kaydetti:
Hikmet'ini de Çağatay Türkçesi
"Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi bizim
orijinaliyle birlikte yayınlamış olduk. için bir rehberdir. Nasıl Orta Asya'da
Çocuklarımız içinde bir hikaye kitabı Türk-İslam anlayışını şekillendirmiş,
yayımladık. Arzu ettik ki Hoca Ahmet bizim yaşamış olduğumuz coğrafyaya
Yesevi'nin mesajını çocuklarımız da kadar uzanmışsa, aynı şekilde onun
öğrensin. " ifadelerini kullandı.
ilkeleri, bizim ecdadımız üzerinden
Prof. Dr. Musa Yıldız, 2016- tüm dünyaya ulaşmıştır. O sevgi
2017 Unesco Hoca Ahmet Yesevi dolu anlayış hala da bütün dünyayı
sezonu anısına; PTT ile 'Hoca Ahmet sarmaya devam ediyor. TİKA da
Yesevi'nin Ölümünün 850. Yıl dönümü' çalışmalarıyla bunun bir parçası
konulu Anma Pulu ve Zarfı çıkarıldı. olmaktan gurur duymaktadır. Pir-i
Darphane ve Damga Matbaası Genel Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin
Müdürlüğü ile de Gümüş Hatıra Para anlayışını
gönül
coğrafyamız
bastırıldığını belirtti.
dediğimiz bölgelerin de ötesine
Prof. Dr. Musa Yıldız, "Hoca Ahmet taşıyarak dünyaya ulaştırmaya gayret
Yesevi'yi Türkiye'ye tanıtan kişi, Fuat ediyoruz."
Köprülü'dür. 2016 ve 2017 UNESCO
Ahmet
Yesevi
Üniversitesi
tarafından vefatının 850. yıl dönümü Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin
nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Yılı Şimşek de açılış konuşmasında,
ilan edildi ve Fuat Köprülü'nün de ikincisi düzenlenen Uluslararası Hoca
vefatının 50. yıl dönümü. Aynı yıl ikisi Ahmet Yesevi Sempozyumuna katılan
aynı karede buluşmuş oldu." diye akademisyenlere
katılımlarından
konuştu.
dolayı teşekkür etti ve Divan-ı Hikmet
Yaklaşık iki yıl içerisinde 500 eserinin sahibi Hoca Ahmet Yesevi’yi
kadar faaliyet gerçekleştirdiklerini anmaya
ve
anlamaya
devam
belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, "Benim edeceğiz dedi.
için bu faaliyetlerden en anlamlısı,
İki gün sürecek sempozyum
Görme ve işitme engelli diye yanlış 5
oturumda
alanında
uzman
kullanılan gönül gözüyle işiten can 60
akademisyenin
katılımıyla
kulağıyla dinleyen kardeşlerimize gerçekleştirilecek.
yönelik sesli betimlemeli ve işaret

77 öğrenci ücretsiz okuyacak

“Dil Kültür ve Tarih” konferansı
düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen
“Yesevi Bursluluk Olimpiyatı” gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi düzenlenen
sınava, Kazakistan’ın Astana ve Almatı olmak üzere 14 eyaletinden
öğrenciler katılım gösterdi. Olimpiyat olarak da adlandırılan ve tüm
Kazakistan’ı kapsayan bursluluk sınavı iki aşamalı olarak düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü ile Türk Filolojisi
Bölümü tarafından “Dil, Kültür ve Tarih” konulu konferans düzenlendi
. 25 Nisan Çarşamba günü Filoloji Fakültesi Toplantı ve Konferans
Salonunda gerçekleşen konferansa; Türk Filolojisi Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Elmira Adilbekov konuşmacı olarak katıldı.

İlk aşaması, 6500 yakın öğrencinin
katılım ile 1-4 Mart tarihlerinde internet
üzerinden yapıldı. İkinci aşama ise
Üniversitemizde
454
öğrencinin
katılımı ile gerçekleşti.
Kazakistan’ın bütün bölgelerinden
başarılı öğrencileri seçerek Ahmet
Yesevi Üniversitesini tercih etmelerini
sağlamak amacıyla yapılan “Yesevi
Olimpiyatı
Bursluluk
Sınavı”
sonucunda,
77 öğrenci, Türkiye
tarafından verilen “yarı burslu eğitim –
kvota”ile okumaya hak kazandı.
Sınav sonuçları, Ahmet Yesevi

Üniversitesinde
yapılan
törenle
açıklandı. 16 Nisan Cumartesi günü
Kültür Merkezi Tiyatro ve Sinema
Salonunda düzenlenen törene, Ahmet
Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Valihan Abdibekov ile Rektör Vekili
Prof. Dr. Mehmet Kutalmış katılarak
birer konuşma yaptılar ve derece alan
öğrencilere belgelerini verdiler.
Ödül
töreni
Prodüksiyon
Merkezinin hazırladığı gösterilerin
ardından sona erdi.

Konferansta,
Kazakistan
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbaev’in
dünyanın
en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme
hedefleri kapsamında yayınlamış
olduğu “Geleceğe Doğru; Manevi
Uyanış” makalesi değerlendirildi.
Yeniden doğuş anlamına gelen bu
makalede ele alınan ana dilin önemi
ile kültür ve medeniyetin, bir milletin
yapı taşlarındaki yeri anlatıldı.
Adilbekova katılımcılara hitaben
yaptığı konuşmada, dilin bir kültür
taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, bir
toplumda ortak duygu ve düşünce

dille kurulduğunu, oluşan değerlerin
geçmişten günümüze, bugünden
yarına dil ile aktarıldığını dile getirdi.
Bir milletin değerleri olan,
tarihi,
coğrafyası, müziği, edebiyatı ve
her türlü ortak unsurlarının kültürü
oluşturduğunu belirterek, öğrencilere
kendi kültürlerini çok iyi öğrenmeleri
gerektiğini dile getirdi. Konuşmasının
son
bölümünde
Adilbekova,
Kazkistan’ın Latin Alfabesine geçişini
değerlendirdi. Latin alfabesinin Kazak
diline yatkın olduğunu ve dolayısıyla
kültürel zenginliğe katkı sağlayacağını
açıkladı.

7

«ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІ», 30 сәуір 2018 жыл

GAZETTIŇ TÙ RIK TILINDEGI QOSYMSHASY
“Orta Asya’nın Geleceğine Dair
Vizyonlar: 2030 ve Ötesi” Konulu Çalıştay
Düzenlendi

Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Orta Asya’nın Geleceğine Dair
Vizyonlar: 2030 ve ötesi’’ adlı çalıştayda ana hatlarıyla bölgedeki ekonomik,
enerji, sosyal ve siyasi gelişmeler ele alınmış olup çeşitli konularda
görüşler bildirilmiştir. Bunlar arasında Özbekistan ve Türkmenistan
arasında gaz ulaşım altyapısının Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya
stratejisine etkisi, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasının önemli faktörleri
ve Orta Asya’da enerji güvenliğinin değerlendirilmesi gibi konular
gösterilebilir. Çalıştayın amacı Orta Asya bölgesinde yaşanan güncel
olayların incelenmesi ile geleceğe dair muhtemel vizyonların, alanında
uzman kişiler tarafından tartışılmasına bir platform oluşturmaktır.
Çalıştayın açılış konuşmalarını
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Vakur Sümer yapmıştır.
Sümer, konuşmasına, Asya ve
Avrupa’daki farklı ülkelerden gelen
katılımcılara teşekkür ederek başladı.
Enstitü’nün Uluslararası Hoca Ahmet
Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’ne
bağlı olduğunu ve üniversitenin
misyon ve vizyonu doğrultusunda
çalışmalarını
sürdürdüğünü
ifade etti. Enstitü’nün faaliyetleri
arasında
akademik
çalışmalara
öncelik verildiğini, bu kapsamda
çeşitli
akademik
çalışmaların
yayınlandığını belirtmenin yanı sıra
seminer, çalıştay ve konferans gibi
etkinliklerinde düzenlendiğini dile
getirdi. Düzenlenen çalıştayda “Orta
Asya’nın Geleceğine Dair Vizyonlar:
2030 ve ötesi’’ konusunda kabul
edilen bildirilerin biraraya getirilerek
bir kitap halinde yayınlanacağını
açıkladı.
Singapur Ulusal Üniversitesi Enerji
Araştırmaları Enstitüsü’den Dr. Dina
Azhgaliyeva “Orta Asya’da Enerji
Güvenliği: Avrupa Enerji Stratejisine
Jeopolitik Etkileri” başlıklı bildirisinde
enerji güvenliği kavramının ülkeden
ülkeye değişebileceğini ve bu
bağlamda arz ile talep dengesinin iyi
ayarlanması gerektiğini belirtti. Orta
Asya ülkelerinin enerji ihracatında
en büyük ortaklarının Çin ve AB
olduğunu ifade etti. Çin ile enerji
alanında ilişkilerin bölgeye sınır
komşusu olması nedeniyle düzenli
ve sorunsuz gittiğini, AB’nin ise
coğrafi uzaklığını belli sorunlara yol
açabildiğini dile getirdi. Azhgaliyeva
bu noktada sadece Çin’e bağımlı
kalınmasının
enerji
güvenliği
açısından bölge ülkeleri adına
gelecekte risk oluşturabileceğini
ve bu yüzden ihracat profilini
genişletmesi gerektiğini vurguladı.
Bu bağlamda transit ülkelerin
politik istikrarının önemli olduğunu
dile getirerek Orta Asya ile AB
arasında yer alan ülkelerin politik
istikrar endeksleri hakkında bilgiler
sundu. AB’nin enerji stratejilerinde
risk faktörlerinin hesaplanmasında
transit ülkelerdeki politik istikrarında
ele alınması gerektiğini böylece risk
faktörlerinin daha gerçekçi olarak
görülebileceğinin
altını
çizerek
konuşmasını bitirdi.
Taşkent
şehrinde
bulunan
Dünya Ekonomisi ve Diplomasisi
Üniversitesi’nden doktora öğrencisi
Madina
Abdullaeva
“Şehirlerin
Sürdürülebilir
Kalkınmasının
Özbekistan’ın Sosyo-Politik İstikrarı
İçin Önemi” konulu bildirisinde,
ana hatlarıyla Özbekistan’ın artan
nüfusu ile sanayi bölgelerinin
büyük şehirlerde yoğunlaşmasının
şehirleşme
planları
açısından
belirli zorluklara sebebiyet verdiğini
ifade etti. Abdullaeva, gelişmiş
ve gelişmekte olan bazı ülkelerin
kentleşme modellerini karşılaştırmalı
analizi üzerine bilgiler vermenin yanı
sıra bu modellerin Özbekistan’da
uygulanabilirliği hakkında görüşlerini
paylaştı. Özbekistan’ın şehircilik
yapısındaki en önemli sorunlardan
birisinin genelde büyük şehirlerin
kalkındırılması ve orta ve küçük

ölçekteki
şehirlerin
gelişimine
ise yeterince ilgi gösterilmemesi
nedeniyle
düzenli
olarak
gelişememesi
olduğunu
iletti.
Birleşmiş Milletler’in kaynaklarına
göre
Özbekistan’da
kentleşme
oranının sadece %40 seviyesinde
kalmasının bu anlayışın bir sonucu
olduğunu belirtti. Orta ve küçük
şehirlerdeki yetersiz iş imkanları
nedeniyle büyük şehirlere göçün
kentselleşme projelerine ek sorunlar
oluşturabildiğini dile getirdi. Bu
sorunun çözülmesi konusunda Özbek
hükümetinin
sanayi
bölgelerinin
kalkındırılmasına yönelik gösterdiği
ilgi ve desteğin orta ve küçük şehirlere
adil ölçülerde gösterilmesi gerektiği
yönünde görüşlerini bildirdi.
Floransa
şehrindeki
Avrupa
Üniversitesi’nden
Janis
Balodis
“Özbekistan
ve
Türkmenistan
arasında gaz ulaşım altyapısının
Avrupa
Birliği’nin
Orta
Asya
stratejisine etkisi” konulu bildirisinde
ana hatlarıyla AB’nin Orta Asya
stratejisinin tarihsel süreci ile geçirdiği
değişmeler hakkında çeşitli bilgiler
sundu. AB ile Orta Asya ülkeleri
arasındaki ilişkilerde enerji alanının
en önemli konulardan birisi olduğunu
belirtti. Özbekistan ve Türkmenistan
arasında gaz sahalarının araştırılması
ve ulaşım altyapısının geliştirilmesinin
özellikle Sarygamysh gölü çevresinde
yoğunlaştırılmasının önemli olduğu
yönünde görüşlerini bildirdi. Bu
bağlamda yeni keşfedilecek olan
gaz sahalarının bölgenin enerji
politikaları açısından stratejik önemini
artırabileceğini dile getirdi.
Avrasya
Araştırma
Enstitüsü
Uzman Araştırmacılarından Dauren
Aben “Orta Asya’nın Geleceği:
Çevresel Sorunlar” konulu bildirisinde
genel olarak Orta Asya bölgesinin
karşılaşmakta
olduğu
çevresel
sorunlar hakkında bilgiler sundu.
Çevresel sorunların çözülmesinde
yapılacak olan işbirliklerinin bölge
ülkeleri arasındaki entegrasyona
katkıları konusuna değindi. Orta
Asya’da ülkeler arası entegrasyon
konusunda öncelikle bölge içi
işbirliğinde ideal ortamın tasvirinin
yapılması gerektiğini ve bu koşullara
ulaşılmasının önündeki engellerin
belirlenmesinin gerektiğini bildirdi.
Ekolojik sorunlar konusunda bölge
içi işbirliğinde 1990’ların başında
Aral Denizi’nin kuruması konusunda
Kazakistan ve Özbekistan arasında
belli anlaşmalara imza atılmasına
rağmen pratikte fazla ortak hareket
edilmediğini vurguladı. Bu konuda
Kazakistan
ile
Özbekistan’ın
birbirinden ayrı çabaladığını ifade etti.
Günümüzde bölge ülkelerine ek olarak
AB ve Dünya Bankası gibi uluslararası
kurumların da çevresel sorunların
çözülmesine yardımcı olduğunu
lakin bu girişimlerinde sadece belli
sorunlara
odaklanmasının
Orta
Asya’daki çevresel sorunlara genel
bir çözüm önerisi getiremediğini
sözlerine ekledi.
Çalıştay,
katılımcıların
Orta
Asya’nın
geleceğini
ilgilendiren
ekonomik, enerji, sosyal ve siyasi
gelişmeler
üzerindeki
görüş
alışverişinin ardından sona ermiştir.

“Kitle İletişim Araçları Kanunundaki
değişikler” konulu seminer
Kazakistan
Milli
Televizyon
Haber Yayıncılar Kurulu Türkistan
şehrinin gazetecilerine yönelik “Kitle
İletişim Araçları Kanununda yapılan
değişiklikler ile yeni kapsamlar”
konulu seminer verdi.
25 Nisan tarihinde Khanaka
otelinde yapılan seminere Kazakistan
Milli Televizyon Haber Yayıncılar
Kurulu üyeleri, Sosyal Bilimler
Fakültesi denakı Mehmet Toplu,
Toplumsal Bilimler ve Gazetecilik
Bölümü başkanı Akmaral Malıdıbek
ve öğretim görevlileri, gazetecilik
bölümü öğrencileri ile Türkistan
şehrinde görev yapan gazeteciler
katıldı.
Seminerin
amacı,
gazetecilik
mesleğinde çalışanlar
ve medya
hukukçuları ile yetişmekte olan
gazetecileri Kitle İletişim Araçları
Kanununda yapılan yeni değişiklikler
sonucu gazetecilik görevinde uğrayan
değişikleri
anlatarak
hukuksal
bilgilendirmektir.
Kitle İletişim Araçlarına Hukuksal
Destek verme Merkezinin hukukçusu
Saltanat Kaldıbekova gazetecilik
hayatında en çok karşılaşılan sorunları
ele alarak detaylı şekilde katılımcılara
çıkış yollarını anlattı. Katılımcılar
tarafından meslek hayatında yaşanan
hukuksal problemler üzetinden ele
alarak iletişim kanunun maddeleriyle
destaklayarak
çözüm
yollarını
gözterdi.
Saltanat Kaldıbekova, kanunda
yapılan
değişiklerin
yanı
sıra
gazetecilerin hakları ile görevleri,

haberin doğruluğunu kontrol etme,
yalan haberleri yayınlama sonuçları,
haber toplama yolları, bilgi edinme
şartları, gazetecilerin hayat güvenliği
ve çalışma zorlukları, cevap verme ve
düzeltme hakkının işleyiş fonksyonları
nasıl olmalı gibi konularda Anayasa
ve Kitle İletişim Araçlarıyla ilgili
kanunlardaki maddelerle göstererek
gazetecilik
haklarının
koruması
hakkında geniş bilgi verdi.
Faaliyet sonunda Sosyal Bilimler
Fakültesi dekanı Mehmet Toplu ve
Toplumsal Bilimler ve Gazetecilik
Bölümü Başkanı Akmaral Maldıbek
düzenlenen
seminere
emeği
geçen herkese teşekkür ederek
organizatörler
ile
katılımcılara
sertefeka teslim etti. Topluca hatıra
resmi çekildikten sonra öğle yemeğine
geçildi.

Türk Üniversiteler Birliği dönem
Başkanlığı Üniversitemize geçti

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan olmak üzere 4 kurucu
ülkeden 14 üyesi bulunan Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Dönem
Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden Ahmet Yesevi
Üniversitesine geçti.
Türk Keneşi Türk Üniversiteler Dr. Ömer Kocaman, Ahmet Yesevi
Birliği 3. Genel Kurul toplantısı Nobel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a Mehmet Kutalmış Kırgızistan-Türkiye
ithaf edilen programla Kırgızistan- Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Türkiye
Manas
Üniversitesinde Selahattin Balcı ve Türk Keneşi Türk
gerçekleştirildi.
Toplantıya
Türk Üniversiteler Birliği üyeleri katıldı.
Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı

“Ana Dilde Aşk” Şiir Yarışması yapıldı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Kulübü ile Türk Filolojisi
Bölümü tarafından Türkçe Olimpiyatıetkinlikleri kapsamında “Ana Dilde
Aşk”temalı şiir yarışması, 16-20 Nisan tarihleri arasında Türkistan’da
gerçekleştirildi.
Türkçe bilgi, şiir ve şarkı kategorilerinde ise üçüncü oldu.
düzenlenen
organizasyonda
“Jüri Türk Dünyası öğrencilerinin yoğun ilgi
Üyesi” olarak görev alan Türk Filolojisi ve katılım gösterdiği yarışmalar, Ahmet
Bölüm Başkanı Dr. Asil Şengün ve Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
öğretim üyeleri Dr. Serdar Dağıstan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren’in
Kenan Semiz’in puan değerlendirmesi dereceye giren öğrencilere çeşitli
sonucunda; Tilebaldı Urayımjanov hediye ve sertifikalarını vermesiyle
birinciliğin sahibi olurken, Nazım tamamlandı.
Moldabayeva ikinci, Gülfina Yuldaşova

+

+
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ЖАҢА ӘЛЕМГЕ ЖОЛ САЛАМЫЗ

Жуырда
Елордамыз –
Астананың төрінде, «Жас
Отан» Жастар қанатының
кезекті IV съезі өтті.
«Жаңа әлемге жол саламыз»
деген
ұранмен
өрбіген жиынға еліміздің әр
өңірінен 1500-ден астам делегат қатысты. Съезд алғаш
рет VR форматында онлайн
көрсетілді. Оған елдегі барлық
жасотандықтар
қосылып,
көріп,
тыңдауға
мүмкіндік
алды. Қызылорда өңірінің жас
теміржолшылары съезге виртуалды форматта қатысты. Сонымен қатар өскемендік мектеп
оқушылары да «Жас Отанның»
жиынын онлайн тамашалады.
Шымкенттіктер де шет қалмады,
жерлестерімізге
дәл
осы
үлгідегі ұсынылған қаралымқондырғысы қолжетімді болды.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде «Мен сіздерге
– жаңа буын қазақстандықтарға
үміт артамын. Сіздер Жаңа
бағыттың
қозғаушы
күшіне
айналуға тиіссіздер» – деген еді.
Мемлекет басшысы біз сияқты
жас толқынға үлкен сенімнің
жүгін артты. Осы мақсатта мен
дәл қазіргі уақытта «Нұр Отан»
партиясының «Жас Отан» Жастар қанатының құрамынан
табылғаныма қуаныштымын!
Съезге қатысушылар ғылым,
білім, инновация, кәсіпкерлікті
дамыту, цифрландыру мен рухани жаңғыру тақырыптарын
кеңінен талқылап, таразылады.
Сондай-ақ белсенді жас толқын
дәл осы күні «Жас Отан» Жастар қанатының Орталық кеңес
мүшелерін сайлағанын да ерекше атап өткім келеді.
Жасотандықтар
бес
секцияда бес түрлі өзекті
тақырыпты талқыға салды.
Ал партия төрағасы бірінші
орынбасарының айтуынша, бұл
тың – жаңа формат. Есеп беру
емес, талқылау, ұсыныс жинау, кейін оны іске асыру деген
мазмұнда. «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың
өзі «Рухани жаңғыру» секциясына
қатысып,
жастармен пікір алмасты. Ол әрбір
жасотандық жаңғыру аясында
әлемнің озық тәжірибелерін
еркін меңгере отырып, өзінің
ұлттық коды мен рухани әрі
мәдени бірегейлігін сақтауы тиіс
екендігін ерекше екшеді. Соны-

мен қатар ол жастарды Елбасы бағдарламасының мәні мен
маңызын халыққа түсіндіруде
белсенділік танытуға шақырды.
Мәселен,
латын
әліпбиіне
көшу, «Туған жер», «100 жаңа
есім» бойынша өз ой-тоқтамын
айтуды ұмытқан жоқ. «Бұл
бастамалардың барлығы жас
буынның жарқын болашағына
арналған. Сондықтан осы жолда күш біріктіріп, жұдырықтай
жұмылып жұмыс істейік… Осы
Елбасының
стратегиялық
мақаласы
аясында
біраз
жұмыстар іске асырылып жатыр. Негізгі мақсаты – рухани
санамызды жаңғырту, бүкіл
әлемге ашықтығымызды таныту. Екіншіден, ұлттық кодымызды сақтап, жахандық дүниеде
жоқ болып кетпей, өз орнымызды алу, әлемге Қазақстанды таныту», – деді Мәулен Әшімбаев.
Ақпарат және коммуникациялар вице-министрі Дарын
Тұяқов
мырзаның
айтуынша, 5 бағыты, 17 бастамасы,
120 іс-шарасы бекітілген жоба
таяу
жылдардың
өзінде
Қазақстанның әлемнің цифрлы
картасындағы орнын айшықтап
беруі тиіс. Біз – жасотандықтар
«Цифрлы Қазақстан», «Салауатты
ұлт»,
«Рухани
жаңғыру»,
«Қазақстанда
жасалған», «Білім, ғылым, инновация» атты сессияларды
қамтып, әр шараға жұмыла
атсалыстық. Яғни, әр сессияда айтылған ұтымды пікірлер
мен ұсыныстар мәртебелі гала-форумда көпшіліктің назарына ұсынылып, жобамызға
арқау болды. Қазақстанның ең
белсенді, көшбасшы жастарын
жасақтаған жиынға Елбасымыз да ерекше екпінмен, үлкен
құрметпен қарады. Бұлай деуіме
негіз де жоқ емес. Жиынға
Мемлекеттік хатшы Гүлшара
Әбдіқалықованың өзі келіп,
съезд қатысушыларына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
құттықтауын жеткізді. «Сендер
еліміздің ертеңі ғана емес, мен
айқындаған мақсаттарды жүзеге
асыратын буынсыңдар. Мен
сендерді белсенді түрде жанжақты дамуға, спортпен, өнермен
айналысуға,
шет
тілдерін
үйренуге, әлемнің ең озық мамандарымын иық тірестіріп,
қатар тұра алатындай деңгейге
көтерілуге
шақырамын»,
–
деп ҚР Мемлекеттік хатшысы
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Гүлшара Әбдіқалықова бізге
жүктелген
міндетемелерді
жиында осылай тебірене оқып
берді. Бас қосуда Мемлекет
басшысының 5 бастамасы,
«Рухани жаңғыру», білім,
денсаулық, кәсіпкерлік, цифрландыру басты тақырыпқа
айналғанына
қуандым.
Сессия
жұмыстарының
нәтижесінде әр бағыт бойынша бірнеше үздік жоба таңдап
алынды. Ол жұмыстар осы
«Жаңа әлемге жол саламыз»
гала-форумында
таныстырылып, бізге алдағы бағытбағдарымызды айқындап берді.
Яки, сол жобалар жастарға
арналған бағдарламаға кіреді.
Осынау бастамада «Жас Отан
вижн 2021» деп аталатын
тұжырымдама қабылданғанына
да өзім куә болдым. Және бұл
жиынды
отандастарымыздан бөлек, онлайн жүйесінде
әлемнің бірнеше еліндегі жастар
да тамашалады. Төрткүл дүние
тәуелсіз, зайырлы мемлекеттің
мызғымас болашағы – Біздің
білім мен ғылымдағы жеткен жетістіктерімізді, білгентүйгенімізді көре алды. Қызыға
да, қызғана қарады! Алға қойған
айқын мақсаттарымызды межелеп, Барыс елдің бүгінін
бағамдап, ертеңін елестетті!
Тобықтай
түйін
–
съезд
соңында
жасотандықтар
еліміздің жаңғыру үдерістеріне
қатысты
стратегиялық
міндеттер
көрсетілген
арнайы құжаттың қабылдануына
куәгер болды. «Жаңа әлемге
жол саламыз» гала-форумы
Менің ғана емес, өзге де өренжастардың жолын қазірден
қалап, дамыған Қазақстанды
қалыптастыратынына
бек
сенімдімін!
Сөз
соңында
білім мен ғылымға деген
құштарлығымды ұштап, еңсемді
еселеген – физика-математика
ғылымдарының докторы, профессор,
университетіміздің
ректоры Уәлихан Сейділдәұлы
Әбдібеков
мырзаға
және
мол мүмкіндіктерді меңгеріп,
жаңаруға
қадам
басқан
жастолқын екенімді екшеген
ОҚОФ «Жас Отан» ЖҚ төрағасы
Бауыржан
Қамбарбекұлы
Молдабек
мырзаға
ерекше
алғысымды
білдіргім
келеді! Маған және өзге де
жасотандықтарға артқан сенімжүктеріңізді ақтап, абыроймен
атқаратынымды айтқым келеді!

Мәдениет
орталығында
«Шолпы»
қыздар
клубының, «Жастар орталығы» және «Продюсерлік
орталықтың» ұйымдастыруымен «Университет
аруы – 2018» қыз сыны байқауы өтті.

Дәстүрлі байқауға 50-ге
жуық ниет білдірген арулар
ішінен 15-сі іріктеуден өтіп, 4
кезең бойынша бақ сынады:
Өз өнерін көрсету, Интеллектуалды сұрақ (салт-дәстүр,
университет тарихы және
Елбасымыздың
Жолдауы
аясында білімдері сыналады), Дефиле (матасыз, инесіз
жасалған сән көйлектерін
өздері сән шеруінде көрсету),
Фотосессия
(университетті
жарнамалау мақсатында оқу
ордамыздың әсем де,көрікті
жерлеріне суретке түсу).
Қазылар
алқасының
құрамында
Тәрбие
және
мәдени істер департаментінің директоры Л.Есентаева,
Р.Сейтметов атындағы Түркістан қаласының сазды-драма театрының және «Алдараспан» әзіл-сықақ
театрының актері Ш.Амантұров, Түркістан гуманитарлықтехникалық колледжінің директоры А.Абпазов, Түркістан
су спорт кешенінің меңгерушісі Ғ.Құдияров, Түркістан
қаласы әкімдігінің «Жастар ресурстық орталығының»
басшысы Қ. Ералы, Қаржы департаментінің маманы
К. Юксел, Тәрбие және мәдени істер департаментінің
инспекторы А.Исмаилов төрелік етті. Бар шеберліктерін
салып өнер көрсеткен арулар сұлулылығы мен
сымбаттылығы, ақылдылығы, инабаттылығы, өзін-өзі
ұстай білуі, өнері, ән айту, би билеу, мәнерлеп оқу, білім
деңгейлеріне қарап бағаланды.
Тартысты сайыстың нәтижесінде Бас жүлдені Стоматология факультетінің студенті Нұршаш Шакирбаева, І
орынды Әлеуметтік ғылымдар факультетінің студенті
Мақпал, Шадай ІІ орынды Гуманитарлық ғылымдар
факультетінің студенті Ақбота Жүнісова, Өнер
факультетінің студенті Мадина Рахимжанова, ІІІ орынды Инженерия факультетінің Жанерке Байбағысова,
Әлеуметтік ғылымдар факультетінің студенті Абадан
Хаитмурадова иеленді.
Жеңімпаздар «Шаңырақ координациялық клубтар
Басқармасының» қарамағындағы «Шолпы» қыздар клубы тарапынан бағалы сыйлықтар мен дипломмен марапатталды. Сайысқа қатысқан арулар түрлі номинациялармен марапатталды.
Тәрбие және мәдени істер департаментінің директоры Л.Есентаева өздерінің сымбаттылығымен, өзін-өзі
ұстай білуімен көзге түскен бес аруымызға Түркістан
қалалық спорт кешені бассейніне 1 айлық тегін абонемент табыстап, демеушілерге алғысын білдірді. Сондайақ Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжінің
директоры А.Абпазов үш аруға қаржылай марапат табыстады.
Сайыс өте қызықты өтті. Ханшайым болуға лайықты
Айгерім НҰРДІЛДАҚЫЗЫ,
2-курс студенті инабатты, ибалы, парасатты барлық аруларымыз жанжақты өнерлерін көрсетті.
Г.ЗҰЛПЫХАРҚЫЗЫ
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