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ИННОВАЦИЯ - БОЛАШАҚ
1 ЖЕЛТОҚСАН— ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
1991 жылғы 1 желтоқсанда бүкілхалықтық сайлау нәтижесінде еліміз
Президентін сайлады және осы күннен тәуелсіздік тарихы басталды.
2011 жылғы 14 желтоқсанда Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» ҚР Заңына толықтырулар енгізу
туралы» Заңға қол қойды. Ел Парламенті қабылдаған заңға сәйкес 1
желтоқсан— ҚР Тұңғыш Президенті күні – мемлекеттік мереке ретінде белгіленді. Содан бері Қазақстан халқы осы күні еліміздегі елеулі
оқиға тұңғыш президент күнін атап өтеді.
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің республикаға сіңірген зор еңбегі танылады. Заңды қабылдау мемлекетіміздің азаматтарының отаншылдық рухын арттыра түседі. Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалап, шекарасын бекітіп, болашақққа бағдар берген Елбасының
тындырған шаруасы көп. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында тәуелсіз Қазақ елі қалыптасып,
тарихымыз түгенделіп, тіліміз тіріліп, дініміз, діліміз қайта оралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері таңбаланып қабылданды.
Егеменді еліміздің көк туы желбірегеннен бері шетелдермен экономикалық- мәдени байланыстар дамып, жер-көк біздің елді
мойындап келеді. Ең бастысы—елімізде тыныштық. Ежелден қиындыққа көнбіс халқымыз қабырғаны қайыстырар басына небір
іс түскенде «Бас аман, ден сау болсын, бәрі болады!..» деп сабырға шақырмаушы ма еді?!. Иә, қазір бүкіл әлем қиын дағдарысты, ақшаның құнсыздануы, экономиканың құлдырауы, әлеуметтік жаңдайлардың нашарлауы, лаңкестік соңыс және т.б.
ғаламдық деңгейдегі тауқыметтерді бастан кешіріп жатыр. Біздің халыққа да, ата-ана, отбасыларымызға да оңай тиіп отырған
жоқ.
Елбасы: «Мен жастарға сенемін!» деп бізге сенім артса, ал біздер, оның жүргізіп отырған сындарлы саясатына, тығырықтан
алып шығатын шалымды саясатына, ақыл-ойына сенеміз. Жарқын болашаққа сенеміз. Ендеше 550 жылдық тарихы бар қазақ
хандығының қазіргі Елбасыдай тұлғасы, 1 желтоқсан— ҚР Тұңғыш Президенті күні құтты болсын!
өзінің тұңғыш

Елімнің үмітін
ақтап,
Ұлтымның көшбасшысы

Бірлікті берік
сақтап.

Асамыз асулардан

Құламай тасулардан

Әлемнің алды
болу

Халқымның көшбасшысы
Тәуелсіз қазақ елім,
Бақ қонған ғажап елім.
Нұрсұлтан Назарбаев
Артамыз сізге сенім.
Елім деп, жерім деген,
Адымдап сенімменен.
Халқымның көшбасшысы
Еңбектен ерінбеген.
Президент ең алғашқы,
Қырандай самғап ұшты.
Халқымның көшбасшысы
Келер күн құшақ ашты.
Жұртымның көшін бастап,

Ол үшін асыл
арман

Үлгі боп келешекке
Балаға,ересекке

Президент даңқымызды
Көтерер келешекте
Биік боп көздегені
Бірлік боп іздегені
Халқымның көшбасшысы
Жастарға ол сенеді
Уәдені біз сақтаймыз
Біз жастар құр жатпаймыз
Үмітін елбасының
Шынында біз ақтаймыз!
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Экономика

ғылымдарының докторы,

Қазақстан Жаратылы, Қазақстан
Инновациялық Университетінің президенті , профессор
Нәдірбек Әпсәләмұлы Әпсәләмов
стану ғылымдары академиясының академигі

стандартқай сай болуын талап етеді деген сөз.

Ол болашақты
Сендерге үміт артады. Бұл дегеніңіз–
өмірбақи өзіңді-өзің дамытып, оқу керек деген сөз. Және құр
оқып , түйіп қана қоймай, білгендеріңді қоғамның, елдің, өз
жасайтын

жастарға,

болашақтарыңның
керек алдарыңда.

игілігіне жаратсам деп биік мақсат болу

Өткен салтанатты жиналыста 1 курстың есігін ашқандар
ҚИУ-дың тұңғыш студенттері атанып ант қабылдап, «Студенттікке қабылдаудың» дәстүрлі рәсімінің тұсау кесері өткізілді. Сонда қабылдаған анттарың адал болыңдар !
Сендер қалаған уақытта «Ғаламторды» ашып жіберіп төрткүл дүниеде не болып жатқанынан хабарадар болып отыратын
инновациялық дәуірдің саққұлақ ұрпақтарысыңдар.
сан алуан ақпараттар ағымындағы

Ондағы

жаңалықтарды( өмірдің,

өнердің, ғылымының, қоғамның беталысын) көріп оқу арқылы
интеллектуалдық күш- қуаттарыңды жан-жақты заманауи
шыңдап отыруға мүмкіндіктерің

мол.

Инновациялық

жаңа

жобаларды жүзеге асыру, зияткерлік және кәсіби жетілу, сараптау-талдау

Қ

арқылы алдарыңа қойған мақсаттарыңа қол

жеткізу ерінбеген еңбекпен, тесіліп оқумен, білікті біліммен,
азақстанның болашағы–жас ұрпақты
этикетті

халықаралық адамзаттық стандарттар

бойынша тәрбиелеумен де тығыз байланысты.
лашақта

адамгершілік

барлығы- экономика да,

Бұл –таяу бо-

тұрмыс та,

те, қоғам тіршілігіндегі құндылықтардың барлығы

мәдениет
әлемдік

АНТҚА АДАЛ БОЛЫҢДАР!
Биылғы жылы 1-ші курстықтарды «Студенттікке қабылдау» рәсімі
ҚИУ-ың үлкен акт залында өткізілді. Шараға университеттің 1-ші
және жоғары курс студенттері, оқытушылар, ата-аналар қатысты.
Университет басшысы Н.Әпсәләмовтың құттызқтау сөзінен кейін
үлгі-өнеге ретінде оқуда озат студенттер көпшілік алдында марапатталып, көркемөнерпаздар үйірмесі мүшелерінің қатысуымен
ұйымдастырылған концертпен сүйемелденген іс-шара тартымды
өтті. «Студенттікке қабылдау» рәсімінің ең маңызды тұсы, әрине,
олардың АНТ қабылдауы болды.

талмай ізденіспен, даярлықпен келеді.

Енді бірер күннен соң
Еліміздің «Тұңғыш президенті күні» бейбітшілік пен келісім
жаршысы
Н. Назарбаевтың, ол бастаған халқымыздың «Жастарға үміт артамыз!» деген сенімін ақтаңыздар.
ҚИУ-дың студенті атануларыңмен құттықтаймын!
Конституциялық нормаларды қалтықсыз орындауға,
Отанымыздың желбіреген көк Туын, айбарлы Елтаңбасын,
мерейлі Әнұранын және қасиетті туған Тілді қадірлеп-қастерлеуге,
сонымен бірге Қазақстан Республикасының білімді де білікті, ұлттық
және инновациялық құндылықтарды бойына қатар сіңірген лайықты, абыройлы азаматы болу үшін жүректегі, көкейдегі, бойдағы
барлық күш-жігерімізді, білімімізді аямасқа ант етеміз!
АНТ ЕТЕМІЗ! АНТ ЕТЕМІЗ! АНТ ЕТЕМІЗ!»
құқықтық және
сүйікті

«ҚАРЖЫГЕРЛЕР» КҮНІНДЕ ОЗАТТАР
ДЕМЕУШІЛЕРДІҢ ШӘКІРТАҚЫСЫНА ИЕ
БОЛДЫ
Қаржыгерлердің кәсіби мейрамына орай 17.11.2015 жылы универ«Қаржы» кафедрасының ұйымдастыруымен
«Қазақстан Республикасының Ұлттық валюта және қаржыгерлер
күніне» арналған «Қаржыгер» іс-шарасы өткізілді.
Іс-шара Қазақстан Инновациялық университетінің президенті,
э.ғ.д, профессор Н.А.Әпсәлемов құттықтау сөзімен басталды.
Сонымен қатар, «Қаз-Ком» акционерлік қоғамының өкілі Айбек
Мұратбекұлы мерекеміздің қонағы ретінде шақырылды.
«ҚазК о м » АҚ
ситетіміз қабырғасында

директоры

АНТ
Жастар, Қазақстан Инновациялық Универси-

Жуаспаев Қайрат
Тоқтасынұлының баста-

тетінің студенті атана отырып, киелі шаңыраққа кір келтірмей, үлгілі

масымен

—«Біз,

ел тілегін ертеңге абыроймен апаратын ел тірегі, бола-

шақтың тұтқасы

де, білімді шәкірт болуға, тәуелсіздікті баянды етуге бойдағы барлық
күш-жігерімізді, білімімізді жұмсап,
болуға ант етеміз!

Яғни

еліміздің шынайы патриоттары

біздің әрқайсымыз

—

тәуелсіз

Қазақстан-

ның жас азаматы, үздік оқуға және сан қырлы ғылымының негіздерін
толық меңгеруге, өз білімімізбен, адал еңбегімізбен кең-байтақ отанымыздың зайырлы, өркениетті елдер қатарына қосылуы үшін қолымыздан келгеннің барлығын жасап, жарқын болашақ үшін күресуге
ант етеміз!
стырып,

2

Халқымыздың ата дәсүрлерін жаңашылдықпен жалғаРеспублика Президентінің сындарлы саясатын қолдауға,

Қ азақстан
инновац и я л ы қ
универ

-

ситетінің

«Қаржы» мамандығының бес озат студентіне шәкіртақы тағайындалды. Шәкіртақы студенттер арасында өткен конкурс негізінде келесідегі белсенді студенттерімізге тағайындалды: Ибрагимова Мадина— «Ф-21»; Нұргелді Айша— «Ф-21»; Оралбекұлы Мейіржан
— «Ф -41»; Жекен Елнұр— «Ф-31»;Қайырлина Әйгерим— «Ф-42».
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«Халық

банк»

АҚ ұсынған атаулы шәкіртақыны «Ф-31» тобыҚонырбаева Аида ұтып алды.
Жоғарыда көрсетілген белсенді студенттердің барлығы «Қаржыгерлер» күніне арналған сайысқа белсенді қатысты.
Сайыстың ерекшелігі болып командалардың құрамасы 1-4 курс
студенттер қатарынан топтастырылды. Сайысқа
«Дети рынка»,
«Фиксики», «Финфреш» және «Алтын қаржыгерлер» атты топтар
қатысты. Аталмыш іс-шара өз кезегінде бірнеше сайыстан тұрды:
«Таныстыру», «Жұлдызды би кеші» және ең шешуші сайыс «Қаржыгердің бір күндік өмірі». Командаларды жанкүйерлері барынша демеу
жасап, қолдау көрсетіп ойыншыларды ыстық ықыластарымен жігерлендіріп отырды.
Командаларды қолдап, қаржыгерлерді кәсіби мейрамымен құттықтауға Темірбекова Фариза және Каримов Әлішер «Струны души»
атты биімен келсе, көрермендер әділқазылар өз бағасын шығарғанша
Сембайұлы Медеумен сыйқыр әлеміне саяхаттап қайтты. Флейтаның әсем үнімен Каримов Әлішер кешімізді одан әрі әрлендірді.
Рүстем, Мадина , Медетбек
ның студенті

атты өнерлі студенттеріміз өз
көрерІс –шараның соңында «Ф-42» тобының студенті Сармурзин Ернар
шығармашылығымен

мендерді тәнтті етті.

әдемі сазды даусымен әнімен

Осылайша «Қаржыгерлер»

кафедрас-

шет елдермен иық тірестіріп тұруының бірден бірі

жетістігі жергілікті экономикамыздың алға басуы десем артық

Неге десеңіз, бүгінгі таңдағы келелі мәселелердің

көп түйіні қаржыға келіп тіреледі. Осы тұрғыда қаржыгерлердің
маңдай тер, табан ақысы елеулі қаралатыны анық.

қабырғасында оқып жүргенімде статистикаға не-

месе экономикалық жаңалықтарға құмартып өстім.
ықыласым өсе келе университет қабырғасындағы
факультетінің стуенті болуымен ұштасты.

Бұл

Осы
«Қаржы»

мамандықты

таңдау себебім: еліміздің әлі бағындырмаған сан соқпақты

асуларына шығуына өз тарапымнан көмектесіп, үлес қосу
мақсаты болып табылады.

Қаржыгер —

қыр-сыры мен күнделікті ізденісі таусылмай-

кезде болмасын

сұранысқа ие мамандық десем артық айт-

Қазіргі

жаһандану атты алып дәуірде, қай

паймын.

Осы тартымды мәнділігімен, «Мәңгілік ел болудың»

Теңге

бағамының күнделікті өзгеруі халқымыздың та-

мұратымен бірталай шаруаларды қолға алсақ болады.

уқыметі ғана емес қаржыгерлерің де күнделікті бақылауында

Осы

СЕНІМДІЛІКТІ
ОЯТҚАН
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
ҚИУ-да
дің

17 жұлдызында «Мәңгілік ел, – деп экономика ғылымдарының
докторы , профессор Н.Ә.
Әпсәләмовтың
айтқанына
сүйене
отырып,
Қазақстан
инноваци-

қазан айының

болашағы

–

жастар»

«Қаржы»

күніне арналған

Қаржыгер болу — мақсатым!

тын мамандық.

Төлеуғалиева Айдана, «Ф-21» тобы

рына,

терді.

«Алтын қаржыгерлер» тобы өнері, тапқырлығы, сөйлеу мәдениеті мен конкурстарға дайындалу деңгейінің жоғары болуына байланысты жүлделі бірінші орынға ие болды.
«Қаржы » кафедрасының аға оқытушысы Түсіпбаева А.Д
«Ф-21» тобының студенті Нұргелді А.

Мектеп

данадайсуға болмайды.

ялық

өтіп,

айтпаймын.

Бір тындырған іспен болдым
Өмір күнде өзгеріп, тіршілік
қилы жаңалықтарын алға тосады. Күтпеген жағдайлар, шешуі қиын мәселелер болады. Оны біліктілікпен шешу- білімді,
белсенді, еңбекқор, еліміздің үміт артар болашағы біздерде,
жастарда деп білемін.
Болашақта еліміздің, жеріміздің, мемлекетіміздің экономикалық- әлеуметтік хал- ахуалы біздің қолымызда деп сенемін.
деп

қонақтарымыздың көңілін кө-

ының оқытушылармен ұймдастырылған іс-шара жоғарғы деңгейде

Еліміздің

шығуым керек деп есептеймі.

қиындықтардан алып шығып, орын алып отырған

құн-

елдің

жаста-

университетіміз-

«Жас Отан» жастар
«Жастар
– Отанға» республикалық жобасы аясында «Топтың рухын
көтеру» тақырыбында топпен жұмыс жасау , топты нығайту,
жетекшілік белсенділік қасиетті арттыру мақсатында семинар – тренинг өткізілді .
Жалпы тренинг университетіміздің «Жас Отан–жастар қанаты» қоғамдық бірлестігінің құрамына жаңадан қосылған
бірінші курс студенттеріне арналды. Алайда, басқа да жоғарғы
оқу орындарынан талантты, жан – жақты білімді, өнерлі студенттері де белсене қатысушылар санатында болды . Семинар
– тренингке жетекшілік еткен «Ф– 43» тобының студенті
Идришева Жанар, яғни мен болдым .
Негізінен, тренинг студенттердің көңіл– күйін көтеріп қана
қоймай, сонымен қатар бауырмалдылыққа, сенімділікке, белсенділікке ынталандырды. Студенттердің тағы да бір қадам бір
– біріне жақын болуы үшін ұйымдастырушылар «Кофе-брэк»
ұйымдастырды. 		
Университетімізде «Қаржы» кафедрасының қолдауымен
бұл семинар – тренинг өте жоғарғы деңгейде өткізілді. Тренинг
соңында, еңселі еліміздің болашағы, яғни жалынды жастарға
белсенді қатысқандары үшін сертификаттар табысталды .
Ел ертеңінің сенімді тұғыры болатын, өскелең ұрпақ Қазақстан инновациялық университетінің «Экономика және
ақпараттық жүйелер» факультетінің деканы Шайыхова Мадина Қасымқызына және «Қаржы» кафедрасының оқытушыларына ризашылықтарын білдіреді !
дегі

қанаты қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен

Идришева Жанар
«Ф– 43» тобының студенті

сызданудың толқымалы өзгерістеріне тосқауыл қоюшылар да
біздер сияқтымыз.

Адамзат кез-келген жұмыстың, әр мамандықтың абыройлы

университетінде

мәңгілік

екендігін және де адамның өз жұмысына қаншалықты жауап-

ҚЫЗЫҚ ҚУЫП КЕЛМЕЙМІЗ,
ОҚУ ҮШІН...

тініне байланысты нәтижелерге қол жеткізуге болатындығын

Өмірде ең қызық кезең
“Студенттік
өмір” деп ойлайды көпшілік. Бірінші
курс–– “Балмұздақ”
атанып, үлкен
оқу орнын қызықтап, мұғалімді көріп

кершілікпен қарап, қаншалықты ынта-жігермен жұмыс істейәрқашан мойындап отырған.

Пайдалы кәсіптің барлығы өз
мәнінде ерекше және маңызды.
Мен өз мамандығыммен мақтана отырып, келешектегі
жоспарларыма өте жауапкершіліктен қарауға үйренуге үнемі
талпынуым, істің қыры-сырын жете меңгерудің шебері болып

арыстанды

көрген

қояндай

қорқып

(жалғасы 4 - бетте)
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жан- жаққа жалтақтап жүретін, екінші курс––– университет қабырғасын бойы үйреніп, сынақ кітапшасын тоқсанға толтырып,
мәз болып жүретін, үшінші курс

––

білім алудан ұйқыны артық көретін, мұғаліммен құрбы-құрдасша сөйлесіп жақсы бағаны

қоржынға салып жүретін, төртінші курс

–– практика, диплом деген екі сөзді көп қайталай беретін, төрт жыл төрт секундтай өтҚызығы мен қоса шыжығы да қатар жүретін бұл кезеңде талай
жастар болашақ өмірін айқындайды, достарын, кейбіреулері өмірлік жарын табады. Біреулер үшін бұл кезең түк те қызық емес,
сабаққа қатыспай, асханаға келіп , «пица» не «хот-дог» жеп қарын тойдыруды ғана қанағат тұтатын, аралық бақылау кезінде
бір келіп мұғаліммен келісімді түрде баға алатын жастар да бар. Ал біреулері үшін бұл уақыт–– алтыннан да қымбат, күні–түні
кітаптан көз алмай, білім алу, оқу,болашағымды жасайтын өзім деп бір минутын құр жібермейтін еңбекшіл құмырысқа секілді
ерінбейтін жастар да бар (бұндайларды кейбіреулер келемеждеп, «оқымысты» деп шеттетуі де мүмкін ). Біреулер үшін бұл уақыт
бойда бар талант-қабілетін ашуға көмек береді. Біреулері студенттік қоғамдық өмірге белсене араласу арқылы өзіне тәжірибе
жинайды, мысалы бір студент көп шілік алдында қысылмай сөйлеуді үйренеді, біреулерін түсіну мүлдем қиын, сабақтан қалмайды, сабақ айтпайды, не тобымен араласпайды. Мұндай адамдарды ата-бабамыз бұрын «кісі-киік» деп атапты. Қалай дәл
тауып айтылған атау, ә?! Киік деген аң (өзі момақан, яғни жыртқыш емес дегенім ғой, шөп қоректілер класына жатады) өзіне
қауіп төнгенін білсе, орғытып қаша жөнеледі ғой. Ал «кісікиіктер» адамдардан қашқақтап тұрады. Әзілдің аты-әзіл. Бірақ
студенттік өмір қызық болса да біз мұнда қызық қуып келмегенімізді, білім алып, жақсы маман болып шығу үшін келгенімізді
ұмытпайық. Ата-баба, алдыңғы толқын ағалардың, «Келешек жастардың қолында» деп отырған Елбасының аманатына адал
болайық, үміттерін ақтайық дегім келеді. Қайтып оралмайтын уақытты бос өткізбейік. «Алтынның қолда бар да қадірі жоқ,
кеткен соң қолдан шығып өкіндім-ай!» деп сан соғып жүрмейік. Сабақтан қалмай, аудиторияда сыбырласапай, ұстаздардың
берген білімдерін тыңдап ұйып, құлағымызға құйып, миымызға тоқып жүрейік. Дұрыс айттым ба, қолдайсыңдар ғой, иә?
Жырымова Назерке Амангелдіқызы
«Ю – 11» тобы
кенін еске түсіріп, сағынышпен үлкен өмірге аяқ басатын кезең.

ҒАРЫШКЕР АЙДЫН АЙЫМБЕТОВПЕН БОЛҒАН КЕЗДЕСУ
«Қазақстанның халық қаһарманы», космонавт, Қазақстан ҚаКүштері полковнигі Қазақ жерінде ғарышқа ұшқан қандасымыз космонавт Айдын Айымбетов 6 қараша күні қаламыздағы оқу
орындарының студенттерімен кездесті. Шәкәрім атындағы СМУрулы

да өткен қаһарман космонавтың жастармен жүздесуі жиынға бару
бақытына мен де ие болдым.
ұйымдарының өкілдері,

Оған қала әкімі Е. Сәлімов, қоғамдық

оқу орын басшылары, көптеген суденттер

қатысып, көкке ұшып қайтқан сайып-қыран ағамызбен ашықжарқын әсерлі әңгіме өткізілді.
ашып тыңдадық

Жиналған

.

Әрине,

ұйып

,

қызығып аузымызды

Қазақстаннан үшінші болып косАйдын Айымбетов ағамызды космосқа ұшып барып,
туған жердің төсіне аман-есен табысты оралуымен шын ықыласқызығушылықпен батыр ағаға тылсымы көп тұңғиық көктегі, яғни ғарыш
қауым өкілдері

мосқа ұшқан

пен құттықтады.

Студенттер

үлкен

төсіндегі ғылыми- зерттеу мақсатында жүргізілген
тәжірибелік-сынақ жұмыстары барысында бірқатар
сұрақтар қойды.

Қоршаған

экология жағдайын
спий теңіздерінің

ортаның тауқыметтері–

қадағалау, әсіресе

Арал, Ка-

ахуалдары, шаңды дауылдардың

ұйтқып жылжуы, мұнаймен ластау, сонымен қатар

биотехнология және биомедицина саласында жүргізілген зерттеулер барысына
танытты.

Ғарыш

үлкен қызығушылық

батыры қойылған сұрақтарға то-

лымды жауап беріп, қазақстандық және ресейлік
оқымысты

– ғалымдар әзірлеген ғарыш бағдарлама-

сының тапсырмаларын
берді.

толық орындағанын айтып

1желтоқсан– «Тұңғыш президент күні» қарсаңын«Халық қаһарманы, «көк батырының» (екінің бірі
ұшпайтындықтан оларды нағыз батыр десек жарасады, бұған кім таласады?!) Н.Назарбаевқа зор
алғысын білдіргенін айта кетейін. Елбасының көреген білікті шешімімен және үлкен қолдауымен кезекті қазақстандық ғарыш сапары сәтті аяқталды.
Аспанға соңғы ұшу мен осы жолғы Айдын ағамыздың сапарының арасында 14 жыл уақыт өтіпті. Сөзінің
соңында ел болашағы студент- жастармен ғарыштағы әсерлерімен бөліскен ол осындай емен-жарқын қызықты
кездесуді ұйымдастырған қауымға шынайы ризашылығын білдірді.
Және жастарға , біздерге армандарға қол созып, жақсы оқып, терең білім алып, табандылықпен талапты болып,
бойымыздағы барлық күш-жігерімізді еліміздің гүлденуі жолында аянбай жұмсауға жігерлендірді.
Мереке құтты болсын, достар! Ер ағаларымыздың үлгісі өнеге болсын!
Балтабаев Айсұлтан, «ИС -11» тобы
да
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СТУДЕНТТЕРІМІЗДІ ТАРБАҒАТАЙ ӘКІМІ МАРАПАТТАДЫ
ШҚО Тарбағатай ауданыәкімі Оразбаев Ділдәбек
Тәжібайұлы Шәкәрім атындағы
СМУ-да қарашаның
19-шы жұлдызында қаланың
жоғары оқу орындарының басш ы л а рымен,
ардагер лермен,
студент-жастармен кездесу өткізді. Кездесуге
Ақсуат өңірінен түлеп ұшқан, бүгін де Семей

үйлер, жаңа типті құрылыстар бой көтеріп инфрақұрылымдық ажа-

қаласында тұратын

Олардың

ның

көпшілікке танымал аға

буын өкілдері шақырылды.

Жиынға осы өңірдің
Ақсуаттың абыройлы тұлғасы,
республикаға белгілі ғалым, ҚИУ президенті,
профессор Нәдірбек Әпсәләмұлы да университумасы, арайлы

тетіміздің

бір топ

оқуда озат белсенді студенттерімен қатысып

қайтты.

Жиында
орталығы—

аудан әкімі

Ақсуат

Д. Оразбаев Тарбағатай

өңірінің

дамуы, демографиялық

ауданынының

қазіргі экономикалық-әлеуметтік

ахуалы туралы, қол жеткізіп отырған

жетістіктері, алдағы жоспарлары

туралы

тартымды мәліметтер

келтірді. Негізгі экономикалық бағыты мал шаруашылығы өндірісі
болып саналатын
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Ақсуат

өңірінде

млрд. теңгенің өнімі өндіріліпті.

сала бойынша өткен жылы

Мал

өсіруден, оның бағалы

өнімдерін өндіріп, пайда табудан республика бойынша

1

орында

ауданның тұрған ғажайып жетістікке қол жеткізгенін естігенде сол
өңірден түлеп ұшқан қазыналы қарттар бір жасап, қуанып қалғаны
шын!

Өңірде егін шарушылығы, овощ-көкөніс өсіру де мықтап қолға
Әлеуметтік салада да қол жеткізген жетістіктер көңіл қуантады. Балабақшалар іске қосылып, мәдениет үйі жөндеуден өткен,
ал спорттан аудан облыстық спартакияларда биыл қатарынан 5-ші
рет жеңімпаз болып, чемпион атанған.
Ауылдар, әсіресе аудан орталықтарының экономикалық- әлеуметтік бет-бейнесі, мәдениеті өркендеп-өзгеріп, тұрмысқа қолайлы
алынған.

ры жылдан-жылға жетіліп өркендеп келеді.

Оларды шағын қала десе

болады.

Өз

кезегінде әкім аға ұрпақтың өнегелі істерін үлгі ете отырып,

сол дәстүрді жалғастыратын жастарды жұмыспен қамтуды, азықтүлік кеніші— ауылдың әлеуметтік-мәдени саласын көтеруді қамтитын

«Дипломмен

ауылға» бағдарламасы бойынша өңірде еңбек жо-

лын бастауға шақырды.

	Сөзінің

соңында

аудан әкімі

Д.Оразбаев

жақсы оқып,

көшбасшылық қасиеттерін көрсетіп, жоғары оқу орындарындағы
жастар саясатын дамытуға жақсы үлес қосып жүрген белсенді тар-

«Мадақтау» қағаздарымен марапаттады.
«Абай – дана ақын», «Тәуелсіздік – тұғырым
менің» жас ақындардың және көркемсөз
оқу шеберлерінің
облыстық сайыстарының, «Болашақ» тренинг бағдарламасының жеңімпаздары, студенттердің
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларының, «Азаматтық ұстанымды арттыру жолдарын ұсыну» облыстық
сайысының 2-ші дәрежелі, «Тіл – ұлттың
жаны» облыстық сайысының 3 дәрежелі
дипломанттары, «Қазақ хандығына 550
жыл» конференцияларының жеңімпаздары, «ИЯ-22» тобының студенттері — Әбдешева Әйгерім мен Есболатова Балнұрлардың болуы— біздің университетіміздің абыройын көтерді.
	Факультет ұжымы алқалы топтың алдында марапатталған
осы қос студентті наградаларымен құттықтап, оқу мен шығармашылық сайыстарда өнерімен өрге озып, табысқа жете берулеріне
тілектестік білідіріп,
1 желтоқсан– ҚР Тұңғыш президенті күні және алдағы Тәуелсіздік мейрамымен құттықтайды.
БЕСПАЕВА Г.К.
«Құқық , білім және гуманитарлық ғылымдар»
бағатайлық студенттерді
арасында

факультетінің деканы

Мемлекеттік тілді білу— өмір талабы
2015ж 16.11-20.11. аралығында «Ақпараттық жүйелер және есептеу техникасы» кафедрасының апталығына байланысты қарашаның 18-і
1-курс қазақ топ студенттеріне «Мемлекеттік тілді білу— өмір талабы» атты тәрбие сабағы өткізілді. Бұл іс-шараға
кафедра оқытушылары Смағұлов К.Б., Дүйсенбаева А.С., Нүркенова Ж.Б және «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі Айымқұлов Р.А қатысты.
Тәрбие сағатының мақсаты: Тілдің құдіретін, ұлтымыздың мақтанышы, айбарлы екендігін түсіну. Тілді ұлттық мұра ретінде қадірлеуге
үйрету, туған тілін қастерлеуге тәрбиелеу.
Мемлекеттік тіл – аса маңызды да ең өзекті мәселе, тіл — халықтың, қазақ халқының жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлттығымызды танытатын басты рәміз. Ол – ұлт болмысын ұғындырып, төңірегіне қолдану аясының ауқымды құдіретімен өзге жұртты топтастырушы, біріктіруші фактор. Сондықтан мемлекеттік тілді білу, сауатты сөйлей-жаза біліу – өмір талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі.
Олай болса, тілді өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір қазақстандық өз азаматтық міндетін атқаруға тиіс.
Ол үшін тіл білуді мақсат тұтып, алдына
талап қоя қажымай ізденіп, айрықша көңіл
бөліп, аянбай еңбектенсе, мемлекеттік тілді
меңгерері анық.
Қазақстанның жедел дамып отырған
адамзат қоғамының көшінен қалмай, қазіргі
заманға лайық биіктен көрінуі, Мемлекет басшысының Жолдауында атап көрсетілгеніндей,
ұлттық білім беру жүйесінің деңгейіне байланысты. Елдің ертеңгі өрісі биік, дүниетанымы
кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік
озық ой-пікірмен ұштастырған сапалы білім
мен тәрбие берілуі қажет. Еліміздің білім беру
саласында
жүріп жатқан реформаның ең
басты мақсаты осы.
Білім мен тәрбие тұғыры —тіл болғандықтан, тілдерді оқыту жайы қашан да басты
назарда тұрады. Қазақстан Республикасының Конституциясына, “Білім туралы”, “Тіл
туралы” заңдарға, сонымен қатар биылғы
жылы бүкілхалықтық талқылауға түсіп, Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдаған “Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасына”
сәйкес еліміздің жас ұрпағына мемлекеттік тіл – қазақ тілін жете меңгерту, орыс тілін және шетел тілдерін де білу міндеті қойылып отыр.
Қазақстан тәуелсіздік алғанына да 21 жыл уақыт өтті. Осы 21 жыл ішінде ана тілімізге деген құрмет арта түсуде, дегенмен, әлі де болса
атқарылар жұмыстар алда. Елбасымыздың «Тілден артық қазына жоқ», «Тілден артық қасиет жоқ» деген сөздерінде үлкен мағына жатыр.
Өзіміз ана тілінде еркін сөйлемейінше, өзге ешкім де бұл тілді шындап құрметтей қоймайтынын түсінуге тиіспіз, қазақтың қазақтығының
басты белгісі – «Қазақша сөйлеуі”, “Өз тілімізбен өмір сүрейік!», “Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін!”, яғни қазақ тілінің айқын келешегі
мен алар орны “Қазақстанның болашағы қазақ тілінде жатыр. Қазақ тілі әлі бірте-бірте мемлекеттік қызметте, экономика мен өмірдің барлық
күні университетіміздің
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саласында басымдық танытатын болады.

Мемлекеттік тілді ғылым мен техниканың түрлі саласына батыл енгізіп, сапасын арттыру — уақыт талабы. Ал уақыт талабын орындау,
«Тіл туралы» Заңға, қағидаларға мойын ұсыну, осы тілде ойларымызды, салиқалы шебер жеткізе білу, оны жандандыру – баршамыздың
абыройлы парызымыз.
Сабақты жүргізген кафедра оқытушысы Рамазанова С. Р.

Мамандыққа

алғашқы қадам

«Педагогика, психология және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы Е.А Күребаевтың жетекшілігімен «ПС-21» тобы «Жарнамалау
«Ашық сабаққа» «ПП-11», «ПС-11», «КФ-11» тобының студенттері шақырылды.
Сабақ барысында студенттерге «Жарнамалау психологиясы» туралы терең түсінік беріліп, өзін-өзі жарнамалау шеберлігін арттыру үшін
тренингтер мен ойындар өткізілді. Сондай-ақ әлеуметтік ортада өзін-өзі
еркін ұстау, жеке тұлғалық ерекшеліктерін қалыптастыру үшін және психология мамандығына қызығушылықты арттыру мақсатында топтық сахналық және жекелей тапсырмалар беріліп, ойындар ойнатылды.
Сабақты қорытындылау барысында шығармашылық ынтасы мен белсенпсихологиясы» атты ашық тәжірибелік сабақ өткізді.

ділігі және көшбасшылық қабілетін танытқаны үшін бьелсенді студенттер
мадақтау қағаздарымен марапатталды.

Сабақ соңында 1-курс студенттері
тағы да ұйымдастырылса деген қызығушылық білдірді. Ал біз өз кезегімізде шектелмей, әлі де осындай сабақтар мен тренингтер ұйымдастырамыз деген ойсабақтан алған

дамыз.

Рухани
Жас

байлық және жастар
тәрбиесі

ұрпаққа рухани тәрбие беру

рудің өзекті мәселелерінің бірі.

–

бұл жаңа кезендегі білім бе-

Рухани тәрбие
Шежіресі

ның бойында сіңірілуге тиісті ұғым.

ол адамзат баласы-

шерлі, тарихы терең

халқымыздың әрқашан да құшағы кең әрі ашық ел болғанын барша
жұрт мойындайды.

Біз оны тек жеріміздің кеңдігімен ғана емес, пей-

іліміздің кеңдігімен, ынтымақты бірлігімізбен де дәлелдеп отырмыз.

Қазіргі

таңда, тәуелсіз елімізде

130-дан астам ұлт өкілдері тату
Олардың тіліне, мәдениетіне, дініне қарамастан, бір
тудың астында татулық, бірлікте өмір сүріп жатырмыз.
Зайырлы мемлекет бола тұра, өз дінін ұстанып, өзге дінді құрметтеуге еліміздің әр азаматы мүдделі десек артық айтпаймыз. Бірлігі
мен татулығы, тұрақтылығы сақталып келе жатқан елдің ғана боғұмыр кешуде.

лашағы баянды деген саясатты ұстанған өз халқымыз үшін қазан

«Рухани келісім күні» мерекесі болып белгіленген.
Бұл күн елімізде 1992 жылғы 18 қазаннан бері жыл сайын атап өтіліп
келеді және Қазақстандағы әлеуметтік маңызды күндердің бірі болып
есептеледі. Толеранттылықты жөн көретін кең пейілді қазақ елі осы
бір күнді ұйымшылдықпен атап өте отырып, рухани келісімді одан
әрі нығайта түсуде. Рухани келісімнің, жерімізді мекендеп жатқан
халықтардың өзара тату-тәтті өмір сүру мүмкіндігінің арта түсуіне
тәуелсіздік алғаннан бергі дәуірде Елбасымыз Н.Назарбаевтың жүргізіп отырған бірегей саясаты игі ықпал етуде. Ол Қазақстан халқын
ынтымаққа шақыра отырып, «Бірлік түбі-береке» екенін үзбей айтып
келеді.
Ұрпағымыз осы рухани келісім әрқашан бірлік екеніне сенсе лазым. «Бірлік бар жерде, тірлік те бар» деп бекер айтылмаған. Біз рухани келісім –бірлік екендігін жақсы білеміз.
Өз туған жерімізде рухани мәдениеттің не екенін түсіне бермейтін
жандар бар. Негізгі мәдениет– имандылық, адамгершіліктен бастау
алады. Рухани келісім – бірлік арқылы шешілетініне көз жеткізе алады.
Мәдениеттілік, имандылық, адамгершілік, ибалылық, адалдық
барлығы осы рухани келісімге жатады. Рухани бірлікке өз сенімімізді
білдірейік.
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының
ІҮ курс студенті Жақсылықова Айдана
айының он сегізі

әсерлерімен бөлісіп, осындай іс-шаралар

Арманқызы Әмина, «ПС - 21» тобы

Международный Круглый стол «Преступления против

личности и против собственности в уголовном законодательстве России и Казахстана»

Международный Круглый стол «Преступления против личности и
России и Казахстана».
29 октября 2015 года в Казахстанском инновационном университете совместно с Алтайской академией экономики права прошел
международный круглый стол на тему: «Преступления против личности и против собственности в уголовном законодательстве России и Казахстана».
С приветственным словом выступила д.ю.н., проф Алтайской академии экономики и права Плаксина Т.А. Модератор мероприятия
д.п.н, зав кафедрой «Юриспруденция» КИУ Бухаева А.А. На круглом столе приняли участие: Матаева М.Х, д.ю.н., проф. Представители Учебного центра МВД РК (г.Семей) Имашев К.М, Маратов
Е.М. Ученые и преподаватели вузов КазГЮИУ Утебаев Е.К., Каражанов М.Д., Рсымбетова Д.Р. СГУ имени Шакарима Толысбаева
А.Д. Рахимова А.М. Представители правоохранительных органов
Жарылгасин А. помощник прокурора г. Семей; Дюсембаев Т. Е. начальник отдела дознания УВД г. Семей ; Абенова Ж. судья № 2 г.
Семей
Важными обсуждаемыми вопросами были: Правонарушения против семьи и несовершеннолетних в уголовном законодательстве Казахстана и России. Особенности охраны избирательных прав граждан уголовным законодательством России и стран постсоветской
Азии: сравнительно-правовой аспект. Административное законодательство (КРКоАП) в правоприменительной деятельности органов
внутренних дел РК и др.
По итогам круглого стола все участники получили сертификаты.
против собственности в уголовном законодательстве
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«КЕКУШИНКАЙ КАРАТЭ» —ЖАСҰЛАН БАҒЫНДЫРҒАН ШЫҢ
Менің тобымда алғашында әуесқойлықпен ынта қойып, спорттың осы түрімен бастауыш сыныптан айналысып келе жатқанғ яғни «КеОның есімі– Баймұхамедов Жасұлан. Оның бұл спортпен айнналысқанына 8–9
жылдай болып қалды. Осы уақыт аралығында ол көптеген жетістіктерге қол жеткізіпті.
Жасұлан — «1 кю», қала чемпионы, облыс чемпионы, республикалық жарыстардың чемпионы, халықаралық жарыстарда спорттың осы
түрінен алдына жан салмайтын дүл-дүл жүйрік жүлдегерлердің бірі. 2014 жылдан бастап ол жаттықтырушылық қызметпен айналысуда.
Қазіргі кезде оның қарамағында 40-қа жуық жас спротшылар тәрбиеленуде. Олар да жеңімпаздар. Ол балалардың бағындырып жатқан
белестері мен шыңдары өте көп: Халықаралық «EURASIA CUP» турнирінің жеңімпазы Есімханова Дильназ, облыстық «Шығыс кубогі»турнирінің 1 орын иегерлері Айтубаров Сұлтан және Айтубарова Аида және де 2- орын иегері Ереминко Ангелина. 	Әрине, айта берсек көп.
«Жүзден жүйрік озғандарды» ғана атап отырмын. Жасұланның шағын жаттықтыру залында бірнеше шәкірті бар. Мен Жасұланға бұдан
былай да «Осымен болдым деп» деп мақтанып кетпей, Семейдің және бұдан былай да өзі оқып жүрген оқу орны ҚИУ-дың атын шығаратын
«Кекушинкай–Каратэмен» айналысатын достары, ізбасарларымен де жеттістіктерге жете беруіне тілектеспін!
Есенова Нұрай, « Ю-21» тобы
кушинкай–Каратэмен» айналысатын талапкер бала оқиды.

КАРАТЭШІ-БАПКЕР БАЙМҰХАМЕДОВ ЖАСҰЛАННЫҢ ЛЕБІЗІ:
— Мен қаладағы №16 мекепті бітірдім. Балалық әуестікпен бастауыш сыныптан
спорттың осы заманауи түріне құмарттым. Әкем де селтеңдеп бос жүрмесін
деген болуы керек, бұл тілегімді қабыл алып, осы саладан тәжірибелі тренер Гузеев
Андрей Александровичке жетектеп алып барды. Аптасына 3 реттен күніне 2 сағаттан
каратэмен қаратер болып жаттығамыз. Ал бақ сынайтын жарыстар алдында күніне 2 мәрте жаттығу залына барып, карэтенің қыр-сырларын меңгеріп, үйрегендерімізді
тағы да қайталап шыңдайтын едік. Кейіннен мүлдем бауыр басып кеттім. Көптеген
деңгейдегі жарыстарға қатысып, жеңімпаз атандымел көрдім, жер көрдім. Қаншама
достар таптым. Өз-өзіме деген сенімімді бекіттім. Бір кездегі өзім секілді өрімдей балаларды тәрбиелейтін өзім де қазір жаттықтырушымын. Олар– қалалық, облыстық, халықаралық жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып жүрген үлкен спорттан үміткер
балғындар. Өзім тұратын қала сыртындағы «Птичник» деген ауылдағы спорт залында
жаттықтырамын. 	Қазір ҚИУ-дың «Құқықтану» мамандығы бойынша 2 курста
оқып жүрмін. Сабағым жаман емес. Спорт пен өнер, өмір, мәдениет бәрін толықтыратын, салауатты өмір салтын қалыптастыратын бір- бірінен ажырамайтын егіз ұғымдар деп білемін. Шәкірттерімді мақтан тұтамын.
бастап

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З!

Психологический тренинг со студентами
CФЕК-а им. Р. Байсеитова
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3 курса, Казахстанского инновационного
«Педагогики, психологии и дизайн» специальности «Психология», а именно: Глазинская Юля, Кадымбаева
Арайлым, Калиева Лейла, Кушакова Богдана, Мендыбаева Дина,
Сабитканова Балжан, Сама-рова Рауана посетили колледж с целью
проведения психологических тре-нингов направленных на: сплочение, определение ценностей жизни, раз-решение конфликтов, а также
саморазвитие и самопознание. Основной це-лью всех проведенных
тренингов являлось снятие эмоционального напря-жения и создание благоприятной обстановки в коллективе. Студентки ра-ботали с
группами: 1-4 курса специальности «Вычислительная техника», 2-3
курса «Финансовые организации», 3 курса специальности «Учет».
Студенты колледжа проявляли активность, инициативность, выпол-няли с большим желанием все условия тренингов, несмотря на
то, что это был
октября студентки

уни-верситета, кафедры

қадірлі

Құрметті әріптестер,
Айнұр Қанатбекқызы, Қуаныш Сұлтанмахмутұлы!

конец учебного
дня.

тами

Қазақстан инновациялық университетінің
«Экономика, есеп және туризм» кафедрасының ұжымы Сіздерді
«Философия докторы» (PhD) ғылыми атағына ие болуларыңызбен шын жүректен құттықтайды.

было

«Экономика,

есеп және туризм» кафедрасының ұжымы

так

проблемы

с

Несмотря

на

дисци плиной .
все сложности,
наши

Алдағы

және отбасыларыңызға бақытты ғұмыр, мықты денсаулық, ырыс-дәулет, құт-береке тілейміз!

немного

как у них есть

орындалып, төккен терлеріңіз бен еткен еңбектеріңіздің жемісін көру қуаныштарыңыз құтты болсын!

Сіздерге

ребя-

курса

сложнее,

Мақсаттарыңыз

уақытта да ұстаздық қызметтеріңізге шығармашылық
табыс тілейміз. Ғылымның биік асуларын еңсеріп, егеменді
еліміздің дамуына, ғылымына лайықты үлес қосатын білікті де
білгір мамандар тәрбиелеуде үлкен табыстарға жете беріңіздер!

С
1

ющие
логи
поставленными задачами.

И

начинапсихо-

отлично

справились

с

также, хочется отметить, что наши студентки получили мно-

го по-ложительных отзывов как от психолога колледжа

Аскаровой
А.Е., так и от самих учащихся. В завершении студенткам выразили
благодарность, а также пригласили на повторное проведение тренингов.
Сембаева Арай, «ПС-21»
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ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

Олимпиада по «Истории Казахстана»

В

Казахстанском инновационном университете 18 ноября 2015 года состоялась олимпиада по Истории Казахстана для учащихся 11-х
классов школ города.
Целями Олимпиады был мониторинг знаний школьников по Истории Казахстана, воспитание патриотизма, повышение интереса к истории своей Родины, отбор абитуриентов с высокими показателями для поступления в университет, профориентационная пропаганда и развитие у учащихся социальной активности.
Олимпиада состояла из трех туров. Первый тур был проведен в форме компьютерного тестирования. Участники ответили на 30 вопросов
по истории Казахстана. По его результатам было отобрано 12 сильнейших, которые прошли в следующий этап конкурса.
Второй тур состоял из вопросов по истории, экономике, политической истории Казахстана. По итогам второго тура было отобрано пять
участников, продолживших участие в конкурсе и прошедших в третий тур, в ходе которого участникам были предложены задания по историческим личностям.
Победителем Олимпиады стал ученик 11 класса средней школы № 34 Қасенов Әділет. Второе место заняла представительница школы №
8 Қанатова Адия. Третье место получила Турагуловой Фаризе (СОШ № 34).
Победителям и наиболее активным участникам олимпиады были вручены грамоты и благодарственные письма. Благодарственные письма
получили также учителя истории, чьи ученики показали отличные знания и хорошую подготовку по истории Казахстана.
Заведующая кафедрой «История Казахстана и филология»,
кандидат исторических наук Абенова Г.А.

КҮЙЗЕЛІСТІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АЛДЫН АЛУ

Қараша айының 17-ші жұлдызында педагогика ғылымдарының магистрі, аға
Б.И. Байғұдинова жетекшілігімен «ПС-21» тобы «Стресс, стресстің
алдын алу шаралары мен психологиялық профилактикалары» атты ашық сабақ
өткізді. Ашық сабаққа «Педагогика, психология және дизайн» кафедрасының
аға оқытушысы Күребаев Е.А., Каттебаева.Қ.Б және «ПП-31»тобы мен «ПС32» тобының студенттері қатысты.
Сабақ ауқымында алғашқы сөз кезегін Б.И. Байғұдинова бастап, стресс туралы қысқаша түсінік беріп өтті. ПС-21тобының студенті Сембаева Арайлым
«Стресс, яғни күзеліс және стресстің алдын алу шаралары мен психо-профилактикалары» атты тақырыпта презентация қорғап, адамның күйзеліс/стресс/ жайкүйі туралы жан-жақты түсінік берді. Сабақ барысында теорияны практикамен
ұштастыру мақсатында Саят Самал мен Арманқызы Әмина әдістемелер өткізді. Әдістемелер екі тілде өтіп, бейне-терапиямен
ұштастырылды. Сабаққа қатысқан «ПП-31»тобы мен «ПС-32» тобының студенттері белсенділік танытып, берілген тапсырмалар мен сұрақтарға нақты жауап беріп отырды. Сонымен қатар сабаққа қатысушылармен бірге «Жеміс-жидектер психологиясы» атты тест өткізіліп, таңдап алған жемістеріне байланысты қызықты деректер оқылды.
Сабақты қорытындылай келе, қатысушылардан қайтарымды байланыс жасалып, олар өткізілген сабаққа байланысты өз
ойларымен бөлісті.
оқытушы

Саят Самал, «ПС-21» тобы студенті

ҚҰРМЕТТІ ӨМІРБЕК НҰРҚАСЕНҰЛЫ!
МЕРЕЙТОЙЫҢ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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деген–өмірдің бір белесі.

өміріндегі
шаққа

осы

салаутты

Адам

салиқалы

отбасыңда, туған-туыс, жо-

ра-жолдас, ұжымның арасында

сал-

мақты біртоға сырбаз мінез, көп көңілінен шыққан азаматтың бірі ретінде келіп
отырсың.

Талай

жақсылар мен жайсаңдар дү-

ниеге келген байтақ даламыздың арай-

Ақсуаттай қасиетті бір пұшпағының түлегісің. Аяулы Шәрбан апай– асылдың сынығысың. 	Еңбек
жолыңды
жалпы шаруашылықтың сан саласынан бастап, өзіңнің еңбекшілдік,
«бетегеден биік, жусаннан аласа» кішіпейіл мінезіңмен, тапсырылған
істі тиянақты орындайтын жинақы болмысыңмен жұмыс істеген ортаңда танылып, СПТУ директорының орынбасарлығына дейін көтерілдің. Жастарға ауылшаруашылығының ділгір
түрлі кәсіптерін шебер
игеруін ұйымдастыруға дұрыс басшылық жасай білдің.
ҚИУ қарашаңырақ болып құрылғалы бері оқу орнының шаруашылық
жағының шиін шығармай шебер басқарып, сенімді қолқанатымыз да
лы

ымыздың сүйікті ұлы

ИННОВАЦИЯ - БОЛАШАҚ
Редакция мекен-жайы: Семей к-сы,
Байсейітов көнесі, 5
Байланыс тел.: 8(7222)565813
info@kiu.kz
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бола білдің, ризамын!

Осы жылдар ішінде

қалыпты мінез, адамгершілік

қасиетіңмен көптің ықылас-құрметіне бөленіп жүрген тұлға ретінде қалыптастың.

Құдай қосқан қосағың Гүлнар екеуің Жанарбек, ҚанатбекҚарулы Күштері қатарында абыроймен еңбек етіп жүрген
айбынды ұл, Мәдинадай аяулы қыз өсіріп, оларға жақсы тәрбие беріп,
қатардан кем қылмай оқытып, ержеткіздіңдер. Бір-бір үй болуына болуына ықпал етіп, Ерасыл, Әмира, Дария, Арнұр, Нәдирадай үкідей–үкідей
әдемі бес немере сүйіп отырған бақытты ата-әжесіңдер!
Жомарт көңіл, кең пиғылды болып, халықтың, туған–туыстың, отбасыңда бала-шағаның қадірлісі, қамқоршысы болып жүре аман-есен
бер. Өмірлерің ұрпақтарыңмен бұдан былай да жарасымын тауып, қуаныш–қызықпен нұрлана берсін!
ҚИУ ұжымы және туыстар атынан Сені осы «дөңгелек датаңмен»
жарқын көңілмен жолдаған құттықтауымызды қабыл ал. Отбасыңа тыныштық, Бақыт тілейміз! Әрқашан абыройлы бол!
	Арайлы алпысың құтты болсын!
ҚИУ президенті, профессор Нәдірбек Әпсәләмов.
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