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ИННОВАЦИЯ - БОЛАШАҚ
16— ЖЕЛТОҚСАН—ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Экономика

ғылымдарының докторы,

Қазақстан Жаратылыста, Қазақстан
Инновациялық Университетінің президенті , профессор
Нәдірбек Әпсәләмұлы Әпсәләмов:
ну ғылымдары академиясының академигі

«Тәуелсіздік туын қолда
«Өз Отаным!»

зақстанды

берік ұстау—әрбір қазақтың,

Қа-

деп санайтын әр адамның басты

борышы, ең биік мақсаты»
(Елбасының «Тәуелсіздік» толғауынан).

сын қалап, шекарасын бекітіп, болашаққа бағыт-бағдар беріп,
қазақ елін

әлемге

танытып, жеке

мемлекетке айналуына

оның сіңірген еңбегі, көрген тауқыметі көп, мынау ғаламдық

дағдарыс кезінде ел болашағы үшін бас қатыратын шаруалары да толып жатыр.

Жуырдағы «Қазақстан

жаңа жаһандық

нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты

Халыққа арЖолдауында Елбасы мемлекетімізді дағдарыстан алып
шығып дамытудағы басым бағыттарды айқындап, сыртқы-сын
наған

қатер ахуалдар қауіп төніп тұрған қазіргі күрделі
қоғамдық өмірдің қай саласында болмасын
бір жеңнен қол шығарып» тас-түйін болып

кезеңде

«Бір жағадан бас,
әлеуметтің игілігі

үшін жұмылып жұмыс істеуге, ынтымақтастыққа шақырды.

Жан қысылтар дағдарыс тығырығынан шығу, жаңа белестерді
бағындыру, қандай қиындықтар болса да әлемдегі озық 30
елдің қатарында көріну мақсатына жету үшін бес халықтық

100 ұлт қадамына қуат беретін
Оны өздеріңіз білесіздер. Шындығында, Тәуелсіз ел іргесінің мықты болуының басты факторларының бірі–оның экономикасының күшінде. Осыған
орай нақты тапсырмалар жүктеді. Тәуелсіздігіміз нығайып,
баянды болу үшін біздің мақсат, яғни жоғары оқу орындарындағы басты мақсат— сапалы білім беру, бәсекеге қабілетті
білгір мамандарды даярлау, білім мен тәрбие сапасын инновация ғасырында, күрделі кезеңде өмір сүріп отырғандықтан
неғұрлым жоғары сапалық деңгейге көтеру. Күні кешелері
ғана Бүкіл Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше болып кірдік.
Енді шикізат қоймасы болып қалмай, отандық өндіріс өнімдерін нарық талаптарына сай,
бәсекеге төтеп беретіндей,
сұранысқа сай болатындай сапалы өндіру және т.б. арқылы
реформаны жүзеге асыратын
бес міндетті айқындап берді.

— Құрметті студенттер, ұстаздар және жалпы ұжым!
16 – шы желтоқсан күні туған еліміз өзінің егемендік мәртебесін алуын, яғни Тәуелсіздігіміздің 24 жылдығын тойлайды.
Сіздерді тарихтағы осы тамаша күн – Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Шындығында, бүгінгі күн халық тағдырында ерекше орын
алады. Бұл тарихи оқиғаны аталарымыз бен әкелеріміз–аға
ұрпақ өкілдері жақындатты. Олар басынан небір қиын күндерді- ашаршылықты, туған жерден еріксіз қоныс аударуды,
қуғын-сүргін, қантөгіс-соғыс және т.б.адам айтқысыз тауқыметтерді бастан кешірді/ біздің бүгінгі қиыншылық олардың қасында түк емес.../, шыдады, ерлік көрсетті, жеңді! Осы
күнді сыйлады. Салыстырып көрейік, сабыр сақтап, сабамызға
түсейік. Ендеше Тәуелсіздік мерейтойы– бірнеше ұрпақтың
үмітін ақтаған мереке екені күмәнсіз ақиқат.
Иә, 1991 жылы жершарының картасында “Қазақстан Республикасы” атанған жаңа мемлекет пайда болды. Содан
бері 24 жыл өтті. Ел мен қоғам өмірінде, оның ішінде Сіздер
мен біздердің де өмірімізге түбегейлі өзгерістер енгізген талай күрделі оқиғалар өтті. Нарықтық қатынастар қалыптасты,
өнім бәсекелестігі пайда болды, қолынан іс келетін жеке адам
байыды, олар салық төледі, сол арқылы әлеуметтік мәселелер
шешімін тапты. Еркіндік қойнауында ҚИУ секілді оқу орындары дүниеге келді.
«Тәуелсіз өткен жылдарда аяғынан нық тұрып, өмірдің
әртүрлі салаларында салмақты жетістіктерге қол жеткізген
біздің еліміздің– болашағы үлкен,

ол қандай да бір салиқа-

лы жоспарлар мен ойларды жүзеге асыра алады деген үмітті
сеніммен бекітті”, деген-ді

Елбасы. Егемен Қазақстан іргета-

біз өз еліміздің патриоты ретінде тәуелсіздігімізді нығайтуға
үлесімізді қосуымыз керек.

Тәуелсіздіктің

туын жықпай, қиыншылықтардан

баянды болашағымыздың

ықпай,

бұлтартпас кепілі— ұрпақтар са-

бақтастығының мирасқорлары –жастар жақсы оқып, ұстаздар

болашағымызды жан-жақты дамып, қалыптасқан тұлға ретінде тәрбиелеуде жетістікке жете берсін!

Бейбіт аспан астында Егемен еліміз өсіп-өркендеп, қойна«алтынмен апталып, күміспен күптелген» бай және байтақ жерімізді мекен еткен Отанымыз— сол байлықты білгірлікпен іске жарататын білімді зияткер жастар мекені болып,
экономикалық-әлеуметтік жағынан бай-қуатты «Мәңгілік
ел» болатын заман туып, береке-бірлік пен келісім салтанат
құрсын!
16 желтоқсан —Тәуелсіздік күні және Тәуелсіздігіміздің
25 жылдығы тойланатын алда кел жатқан Жаңа жыл мейрамы құтты болсын, құрметті ҚИУ қауымы!
уы
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Основные

вехи независимости

Казахстана

16 декабря Республика Казахстан отмечает свой главный празд24 года назад в этот день был принят Конституционный Закон
«О независимости Республики Казахстан». За этот период в молодом суверенном государстве произошли грандиозные изменения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан стал одним из
авторитетных государств на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем.
Современное государство Казахстан - продукт уникальных исторических событий. С распадом Союза ССР, Казахская ССР стала
самостоятельным, суверенным государством. В начале 90-х гг. XX
века на огромной территории Евразийского континента произошла
смена одной государственно-правовой системы, называвшейся социалистической, качественно и содержательно иной государственно-правовой системой. В течение нескольких лет произошли два
редчайших в истории события. Первое - это то, что мгновенно развалилось союзное государство, считавшееся могучей сверхдержавой.
Второе — на месте одного федеративного государства образовались
15 самостоятельных государств. Соответственно появилась объек-

Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева

тивная необходимость слома старого и формирования нового типа

мероприятия в ее казахстанском решении выразились в проведении

государства и новой правовой системы.

комплекса мероприятий, имеющих серьезный социально ориентиро-

ник.

Первым

«Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической
Республики». В связи же с переименованием КазССР и Республику Казахстан законом от 10 декабря 1991 года, документ получил
название «Декларация о государственном суверенитете Республики
Казахстан». 10 декабря 1991 года был принят закон Казахской ССР
«Об изменении наименования Казахской Советской социалистической республики». С момента принятия закона от 10 декабря 1991
года, документ получил название «Декларация о государственном
суверенитете Республики Казахстан». Историческим актом стал
Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», принятый Верховным
Советом РК 16 декабря 1991 года, который провозглашал государственную независимость Республики Казахстан.
24 апреля 1990 г. в Казахстане был учрежден пост Президента
Казахской ССР. На сессии Верховного Совета Республики Президентом был избран Н.А.Назарбаев, который 1 декабря 1991 г. был
переизбран на пост Президента Казахстана путём всенародных выборов.
С обретением независимости и суверенитета в Казахстане были
разработаны и 4 июня 1992 г. приняты новые государственные символы.
28 января 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан
принял первую Конституцию независимого, суверенного государства Казахстан. Она сыграла определенную историческую роль в
становлении нового государства и формировании законодательства Республики. Потребности глубоких преобразований общества
обусловили необходимость разработки новой Конституции, которая
была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995
года.
15 ноября 1993 года была введена национальная валюта Казахстана - тенге, что позволило Казахстану проводить независимую и
самостоятельную политику, ускорить структурные преобразования,
направленные на построение устойчивой экономики.
В истории государства и биографии его первого Президента особое место занимает перенос столицы из Алматы. Впервые народ
Казахстана сам определил новое месторасположение столицы, и
благодаря государственности мышления и политической воле Президента в сжатые сроки и претворил свои решения в жизнь. Успешная передислокация центральных органов государственного управления в Астану стала свидетельством
появления нового административного, научного и культурного
центра,
награжденною специальной медалью ЮНЕСКО «Города за мир».
Современная история независимости Казахстана во многом
конституционным актом является

является результатом успешного решения стратегических задач
поступательного развития казахстанского общества.

2

Ежегодные

ка-

захстанскому народу сегодня следует расценивать как важные
документы современной истории.

Их

историческая значимость со-

стоит в том, что благодаря реализации поло-жений
возможен такой феномен, как

Казахстан

Посланий
«Казахстанский путь».

стал

является первопроходцем и лидером среди постсо-

ветских стран в успешном преобразовании прежней плановой экономики, построении рыночной экономики, реализации пенсионной

и коммунальной реформ, развитии современной, передовой банковской системы, привлечении инвестиций.

Признанием эффективности

проведенных в республике институциональных реформ стало присвоение

Европейским Союзом Казахстану в 2000 году статуса страны

с рыночной экономикой.

Как известно, Казахстан своевременно выработал систему антиЭтот шаг
нашего государства и правительства также можно расценивать в качестве составной гуманитарного формата, заданного Казахстаном
в противовес жестких законов рыночной стихии. Антикризисные
кризисных мер, которая получила широкий отклик в мире.

ванный контекст.

По своей сути данные факты характеризует Казахстан как одно

из активных государств, придающих мощный стимул для преодоления последствий мирового кризиса.

Будучи

верными стратегии об-

новления и развития, взятых за основу еще на заре суверенитета,
казахстанцы действуют уверенно и мобильно, поскольку понимают

мощь силы удара мирового кризиса на отечественную экономику и
общество.

История конца XX - начала ХХI-го столетия показала, что стро-

ительство нового, современного государства не ограничивается
декларациями о намерениях, а выступает сложным и многомерным
процессом.

Реальный суверенитет отнюдь не является лишь набором
Та легкость, с
которой некоторые страны попытались «с чистого листа» позиционировать себя в традициях либеральных моделей, до сих пор дает
о себе знать кризисом самоидентификации, разделенным состоянием сознания народов между прошлым и настоящим. Более того,
в недрах хрупкого Содружества независимых государств вызрели
тенденции конфронтации, где движущей силой стали выступать
групповые межстрановые интересы и этнонационализм. В этой ситуации Казахстан подал пример компромисса между этническим
и гражданским тождеством, которые нельзя сочетать без решения
всего блока экономических, социальных и политических проблем.
Толерантность, межэтническое согласие и межконфессиональный
мир позволили не только сохранить стабильность в стране, но высовременных государствообразующих стандартов.

йти на рубежи международного признания и дойти до высот темпов
экономического развития по

СНГ

и миру.

Безусловно, что многое
Президента Казахста-

стало возможным благодаря деятельности
на

Н.А. Назарбаева. Основным

гарантом на критическом рубеже

современной истории стал институт президентского правления в
качестве регулятора внешней и внутренней политики, когда на од-

ном государственном деятеле сконцентрировались политические,
административные, хозяйственные, дипло-матические, оборонные и

ряд других функций, равно как и обязательства за их успешность.

В

казахстанской реальности

Глава

государства символизирует со-

бой и деятельно защищает суверенитет страны, чьи слова и поступки
оцениваются в качестве выражения общенациональных интересов.

Казахстан сегодня находится в состоянии готовности перехода
Однако его необходимо постоянно дополнять и продвигать дальше. Это позво-лит выработать представления о потенциале усилий наших соотечественников по взаимодействию и стремлению к будущему.
Абенова Г.А., к.и.н., зав.кафедрой «История Казахстана и
филология».
к динамичному действию.
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СЛУШАЛИ ПОСЛАНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Ежегодно Президент нашей страны Н.А. Назарбаев обращается к казахстанцам с Посланием.
Послание президента народу Казахстана состоялось 30 ноября 2015 года.
В прямом эфире обращение Главы государства к народу показали отечественные телеканалы. В КИУ студенты, преподаватели смотрели и слушали Президента страны в нескольких аудиториях. Равнодушным послание
не оставило никого. «На фоне экономических рисков, несмотря ни на что, мы продолжим реализацию мер социальной поддержки населения» подчеркнул Глава государства.
Обращение посвящено действиям нашей страны в условиях
мирового кризиса. Послание с задачами и целями на следующий
год, построено на основе пересмотренного трёхлетнего бюджета
страны. В новом Послании Президента народу, имеющем историческое значение для дальнейшего развития
страны, очень четко проведен анализ проблем развития мировой экономики и глобального финансово-экономического кризиса.
За два года со дня обнародования Стратегии «Казахстан – 2050» страна добилась выдающихся результатов по её реализации, несмотря на негативное влияние глобального кризиса.
Во-первых, по показателю Индекса «Глобальной конкурентоспособности Давоского экономического форума» Казахстан занял 42 место в мире.
Во-вторых, в мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41 позицию.
В-третьих, 30 ноября, Казахстан де-юре становится полноправным членом Всемирной Торговой Организации/ВТО/.
«Сложный этап, который наступает, будет для нас временем преодоления. Мы обязательно победим новый глобальный кризис. Для этого у нас есть единая
воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на новые рубежи развития!» отметил Президент Н.А. Назарбаев
Проректор по СиВР КИУ
Доктор политических наук Бухаева А.А.

ҚИУ-да ӨТКЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦЦИЯ: «ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ...»
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ҰЛЫ ТАРИХТЫҢ ИЕСІ АТАНУҒА ЛАЙЫҚ
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Қазақстан Инновациялық университетінде отан«Жібек Жолы» және оның
Қазақстан дамуының әлеуметтік-экономикалық, тарихи және мәдени аспектілеріне ықпалы» тақырыбында халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясы болып өтті. Конференция мақсаты— хандық билігіне 550 жыл толған
мемлекетіміздің тарихын кеңінен насихаттау, хас батырымыз, кемеңгер билеріміз, болыстарымыз, шешендеріміз жайлы, елді мекендер, жер, көне қалалар, өзен, көл тарихы туралы, салт – дәстүрді, мәдениетті халықтың бойына
сіңіру үшін зерттеліп, зерделенген баяндамаларды жариялау, «Жібек жолын»
қайта жанданқараша

2015

жылы

дық және шетелдік ғалымдардың басын қосқан

ғылыми тұрғыдан оқып-зертеу, халықаралық деңгейде тәжірибе

лесе отыра ұлттық экономикамызды күшейтуге ат салысу—
өкілдері ретіндегі баршамыздың міндетіміз екені анық»,

зиялы қауым

деді конференция

келелі

белік конференциясы оқу орынымызда

ҚР Конституциясына 20 жыл, Қазақ
хандығына 550 жыл, Қазақстан Ұлттары Ассамблеясының құрылғанына
20 жылдық іргелі мерейтойларымен,
Тәуелсіздік күні мерекесіне тұспа-тұс ұйымдастырылуда.
«Ұлы Жібек жолы» — халықтардың достығы мен ынтымағының жарасымдылығы деп түсінген жөн. Батыс пен Шығысты, бітімгерлік пен ынтымақтастыққа ұмтылған халықтарды өзара байланыстырған бұл жолды мәдени– экономикалық көпір деп атауға болады.
Жолдың неғұрлым ұзақ үзігі Қазақстан мен Орта Азия арқылы өтті.
Қазақ жеріндегі көне керуен жолдарының тарихы б.з.д. I мыңжылдықтың
орта шеніндегі «Далалық сақ жолынан» басталады.
Сондықтан, осынау ұлан–ғайыр тарихы бар еліміздің жаһандық өркениетті
қалыптастырудағы қосқан үлесі мен «Ұлы Жібек жолын» қайта жандандыру-

экономимаңыз-

стырып,

жан

тұжы-

рымдар жасау.

Конферен-

ция

дәстүрлі

түрде екі бөліктен

конференция беташарында сөйлеген

еліміз

дылығын

салу,

Енді

әлеумет-

калық

–

ұйымдастырушы, э.ғ.д., профессор,

–

ойларды ортаға

–

тік

тұрды,

бе-

ашарында ресми пленарлық мәжіліс өткізіліп, екінші жартысында ғылыми
бағыттары бойынша секциялық отырыстар ұйымдастырылды.

мәжіліс мазмұнды, аудитория тарапынан қызықтыратын көп-

Өз кезегінде мәжіліс баяндамашыШәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің профессоры Кәрімов Мұхтарбек Қарпықұлы қазақ хандығының қалыптасуы бойынша орта
ғысырлық тың жазба деректерді ортаға салса, э.ғ.д., профессор, экономикалық сарапшы Спанов Мағбат Уарысбекұлы (Алматы қ-сы) еліміздегі қазіргі
орын алып отырған әлеуметтік – экономикалық құбылыстарға талдау жасап,
алдағы болашаққа дәлелді болжамдарымен бөлісті. Сонымен қатар қазіргі
«Жібек Жолы» мега-жобасына қатысушы компанияларды тоталдық/жаппай/ аудиттеу туралы және аудиторлық қызметті реттеуді жетілдіру бойынша
евразиялық озық тәжірибелер барысында э.ғ.д., профессор Ержанов Мұхтар
Салтайұлы, «Синергия - Аудит» ЖШС директоры (Астана қ-сы) Балтабаев Базарбай Қабдұлұлы сынды тұлғалар өз ойларын ортаға салды. Мәжіліс
соңында, әсіресе жас ғалымдар, ізденушілер арасында ерекше қызығушылық
туғызған «INTO City» Лондон университетінің магистранты, «Болашақ»
бағдарламасының стипендиаты, біздің ҚИУ-дың түлегі Төкенов Думан ағылшын тілінде «Жібек Жолы» халықаралық жобасының еліміз үшін экономикалық перспективаларына тоқталып, келелі зерттеу жұмысын ұсынды.
Қазіргі таңдағы экономикамыздың инновациялы бағытта дамуы өскелең
ұрпақтан, болашақ маман иелерінен, профессорлық-оқытушылар құрамынан
іскерлікті талап етуде.
Осындай қоғамымызды әртараптандыру барысында, шешуі уақыт күтлары т.ғ.к.,

«Оларды

алмасып, ортақ жетілдіру жолдарын қарастыру, билік құрылымдарымен бір-

жақты қара-

үшін

Пленарлық

көзімізді жеткіздік.

ҚИУ президенті Әпсәләмов Н.Ә.
Н. Әпсәләмұлының сөзіне
кезек берейік:
—Қымбатты конференцияға қатысушы қонақтар, әріптестер және жас
ғалымдар!«Жібек Жолы» және оның
Қазақстан дамуының әлеуметтік-экономикалық, тарихи және мәдени
аспектілеріне ықпалы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжіри-

дырудың

теген мәселелелрге толы, тартысты өтті.

тірмес мәселелердің қордаланып қалғандығын конференция барысында анық

дағы тың бастамалары ғылыми тұрғыдан кешенді зерттеулер мен талдауларды
талап етіп, осындай бүгінгі өткізілетін конференция тақырыбының өзектілігіне
негіз болды.

Қазіргі кездегі экономикалық тиімділік қағидаларына негізделген интеграСол кездің өзінде-ақ «жібек матасы» қазіргі АҚШ доллары, евро сияқты халықаралық төлем
құралы (валютасы) рөлін атқарса, ал Қазақ даласында қолданыста болған
«қыпшақ» тілі басқа елдермен сауда–экономикалық, мәдени–тұрмыстық
бағыттары бойынша халықаралық тілдесу деңгейіне көтерілген.
Жібек жолы тек сауда жолы болып қана қалмастан, дүние жүзі өркениетін
тоғыстырып, адамзат қоғамының дамуына өшпес үлес қосты.
Қазіргі уақытта осы көне керуен жолын жаңғыртудың, халықаралық мәдени–экономикалық байланыстағы рөлінің маңызы жөніндегі Елбасымыз Н.
Ә. Назарбаев: «Ежелгі «Жібек жолының» жалпы сұлбасымен XXI ғасырда
мұнай – газ құбырлары тартылады, мемлекетіміздің логистикалық, трансконтинентальды тасымалдау әлеуеті артады», –деп көрсетіп берді.
Қазақстан тарапынан қолға алынған XXI ғасыр жобасы болып табылатын «Батыс Европа–Батыс Қытай» мега- тарансконтинентальдық Жобациялық үдерістердің нышандары сол кезде-ақ қалыптасқан.
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ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ
Жібек» жолын жандандырудың нақты көрінісі. Қазақстан үшін бұл жоба —еліміздің әлеуметтік–экономикалық дамуында зор мәнге ие, еуразиялық
көліктік қатынастарды дамытудағы еліміздің геостратегиялық мүмкіндіктері мен транзиттік әлеуетін пайдаланудың бірден – бір жолы.
Сонымен қатар, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізі құрылысының аяқталуы мен «ЕХРО–2017» халықаралық көрмесінің өткізілуінен кейін елімізде
туризм саласын, балама энергия көздерін дамытуға да жаңа серпіліс туатын болады.
Қазіргі таңдағы экономикамыздың инновациялы бағытта дамуы өскелең ұрпақтан, болашақ маман иелерінен, профессор- оқытушылар құрамынан білікті
іскерлікті талап етуде.
ХХІ ғасыр — білім ғасыры. Бүгінде «білім экономикасы» ғаламдық дамудың тегеурінді тетіктерінің біріне айналуда.
Осындай қоғамымызды әртараптандыру барысында шешуі уақыт күттірмес мәселелер туындауда.
Оларды ғылыми тұрғыдан оқып-зертеу, халықаралық деңгейде тәжірибе алмасып, ортақ жетілдіру жолдарын қарастыру, билік құрылымдарымен бірлесе
отыра, ұлттық экономикамызды күшейтуге ат салысу зиялы қауым өкілдері ретіндегі баршамыздың міндетіміз деп санаймын.
Қазіргі уақытта ел экономикасында құрылымдық өзгерістер орын алуда, «білім-ғылым-инновация» басқаратын постиндустриалдық әлемге қадам жасаудамыз. Осы ретте әлемдік сарапшылар да білікті мамандардың жетіспейтіндігін болжап айтуда.
Міне, барлық жоғары оқу орындары алдына қойылатын ауқымды міндеттер де осыдан туындайды. Сапалы маман – қоғам тірегі. Ал сапалы маманды
даярлау жоғары білімділік пен тынбай еңбек етіп, адал, әділ болуды талап етеді.
Елбасымыз атап өткендей, барлық экономикалық және мәдени байлықтар адамның еңбегімен жасалады.
Осындай іргелі мәселелерді оқып-зерттеуде, ортақ шешімдер мен ғылыми негізделген тұжырымдамалар жасауда үлкен үлестерін қосып, ат салысып жатқан
конференция қатысушаларына, отандық және шетелдік қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз.
Ғылыми келелі жиын соңы осындай іргелі мәселелерді оқып-зерттеуде, ортақ шешімдер мен ғылыми негізделген тұжырымдамалар жасауда үлкен үлестерін
қосып, ат салысып жатқан конференцияның қатысушаларына, отандық және шетелдік қонақтарға алғыс жариялап, мемлекеттік құрылым және оқу орындарымен шығармашылық әріптестік туралы меморандумдарға қол қоюмен аяқталды.
Аталмыш ғылыми-тәжірибелік конференциялар жас буын еліктейтін – кәсіпқойлықты, адалдықты және патриотизмді ардақтаудың, Тәуелсіз еліміздің әлемдегі 30 озық елдің ортасынан ойып орын алатын батыл қадамдарының, тиімді тәсілдерінің бірі деп үміт артамыз. Болашақ- бүгіннен басталады.
сы—«Ұлы

Международная научно- практическая конференция: «Шелковый путь и его влияние на социально-экономические, исторические и культурные аспекты развития Казахстана»
25.11.2015 г. В Казахстанском Инновационном Университете

кафедрой «Экономика, учет и туризм» была
«Шелковый путь и его влияние на социально-экономические, исторические и культурные аспекты развития Казахстана».
Конференция началось с пленарного заседания, где выступили ведущие специалисты в области экономики,
учета и аудита и истории: Спанов Магбат Уарысбекович, д.э.н., профессор (Алматы), Ержанов Мухтар Салтаевич партнер «Grant Toronton», д.э.н., профессор КИУ (Алматы), Балтабаев Базарбай Кабдулович, председатель палаты аудиторов г. Астаны, директор аудиторской фирмы ТОО «Синергия - Аудит» (Астана), Каримов
Мухтарбек Карпыкович, к.и.н.., профессор ГУ им.Шакарима (Семей), Duman Tokenov, holder of the Bolashak
scholarship, Certificates of finishing English language courses: INTO City University London, Southampton
University (Лондон).
После обеда, конференция продолжилась секционными заседаниями, где были рассмотрены актуальные вопросы в области экономики и финансов, психолого-педагогической науки, филологии и истории, юриспруденции и информационных технологии.
После того как были завершены заседания секции, было организовано заключительное пленарное заседание, в рамках которго был заключен меморандум
о творческом сотрудничестве между КИУ и Акиматом ГУ «Отдел внутренней политики г. Семей», утверждена резалюция и выданы сертификаты участникам международной научно-практической конференции: «Шелковый путь и его влияние на социально-экономические, исторические и культурные аспекты
развития Казахстана».
В общем, в работу конференции было подано 154 доклада. Участниками конференции стали ученые из России, Франции, Англии, Турции и Казахстана.
организована международная научно- практическая конференция:

Мұхамадиева А.А., э.ғ.к., «Экономика, есеп және туризм» кафедра меңгерушісі

ошағы-ҚИУ–дың

ӨНЕР– ЖАН СЕРГІТЕДІ, СПОРТ– ТӘН СЕРГІТЕДІ
«Ф-31»

Жанғазин Берікқан өзінің сайлау алдындағы
«Қазақ хандығының 550 жылдығы» атты зияткерлік сайыс өткізді. Оны тектен тек өткізген жоқ. Себебі қандай да бір
ұйымға көшбасшы болатын тұлға тарихты жақсы білу керек. Оның бағдарламасы да өзгелерден шоқтығы биік жоғары тұрды. Әрі өз ойын, көшбасшы болып сайланған жағдайда атқаратын істері туралы, яғни бағдарламасын мемлекеттік тілде жақсы жеткізді. ҚИУ студенттер ұйымының
көшбасшысы, «Ф-31» тобының студенті Жанғазин Берікханмен сұхбатымызды ұсынамыз.
— ҚИУ-дағы студенттер ұйымының президенттігінен үміткерлердің сайысына түстім. Онда
көшбасшылықтан үміткер 5 студент болды /«Т11», «ИЯ-12», «ПП-31», «Ю-31 топтарынан/. Өздерінше барлығының да сайлау алдындағы платформалары
жаман емес.
Мен өз жоспарымды
мемлекеттік тілде дайындадым, Көшбасшы барлық
тобының студенті

бағдарламасының барысында

жағынан оның стандарттарына сай болуы керек
қой.

Сөзі, ісі, киім- киісі, жүріс- тұрысы. Себебі ол
Көпшілік-

көш басында тұрған соң барлығына үлгі.

тің көкейіне менің сайлау алдындағы жоспарым
нақтылығымен, өзектілігімен ұнаған болуы керек.
Сөйтіп 470 дауыстан 156 ұпай жинап, лидер болып жеңіске жеттім, яғни
ҚИУ студенттер ұйымының көшбасшысы атандым. Бұл лауазымды- болашақ жоспарларымның , қадамымның баспалдағы деп түсінемін.
Бағдарламамның қысқаша түйіндері: Барлық студенттердің ақпаратпен
қамтамасыздануы; студенттік әкімшілік пен студенттер арасындағы байланысты жақсарту, оқу үлгерімін жоғарылату; факультет– кафедралар арасындағы қарым-қатынастарды дамыту, басқа жоо-лармен спорттық және
интеллектуалдық жарыстар өткізу; түпкі мақсат— өзіміз оқып жүрген білім
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бесін

биіктетіп,

мәртееліміздің

алдыңғы қатарлы жоғарғы
оқу орындарының қатары	Айту бар да, оны іске асыру бар. Яғни айтқан сөз де тұру-азаматқа сын. Оқу үлгерімін жақсарту , сабаққа толық
қатысуды қамтамасыз ету/ себебі ол- жүйелі білім алу кепілі/, оқулықтарды,
көркем әдебиеттерді оқуға ынталандыру. Университет ішінде мәдени көрмелер ұйымдастыру; театр және мұражайларға бару; спорттық жарыстарға
белсенді қатысу. Және осы шаралардың болатындығы туралы
алдын-ала
хабарлап-жария етіп отыру. Топтар,факультеттер арасында футбол,волейбол,баскетбол және т.б. жарыстар ұйымдастыру; қалалық спорттық жарыстарға университеттің атынан үздік құрама команда құрып қатысу және т.б.
на қосылуына үлес қосу.

ағымдағы университеттің қоғамдық өміріне қатысуымыз қажет шараларға
белсене араласып, өзіміздің жеке тұлға болып қалыптасуымызды қолға алу.

Біз

Ұлдар
Немесе интеллектуалдық ойындарға қатысулар. Мәселен«Үздік қаржыгер», «Шебер дизайнер» «Мықты
заңгер», «Бұлбұл әнші», «Шебер күйші» және т.б. номинациялар бойынша
неге қалалық жарыстарға қатыспасқа. Жақында « Жас талап» конкурсын
біз ұйымдастырғанда, «Студент іші—өнер кеніші»/ Бұл негізі– «Ел іші–өнер
кеніші» деген қанатты сөздің біз ойлап тапқан жаңа нұсқасы/ біздің жас
толқын-1-ші курстықтардың ішінде қаншама өнерпаздар бар екендігін байқадық. Бізде жыл сайын «Физика-математика» пәнінен мектеп бітірушілер
үшін олимпиада өткізіледі. Оның мақсаты—болашақ студенттерді біздің оқу
орнына тарту, насихаттау екені белгілі. Оған қарсылық жоқ, әрине. Ал егер
біз ҚИУ шеңберінен шығып, «Өнерімізбен өрге жүзіп»/ өнер бұл арада өнер
ғана емес, түрлі білім сайысы деп ұғынған жөн/, жоғарыда айтылған қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық сайыстарға қатыссақ, ҚИУдың абыройын көтерсек, нанымды насихаттың нағызы сол емес пе?!
Елбасымыздың жақында Қазақстан халқына арнаған дәстүрлі Жолдакөбінесе

өз универіміздің шеңберінен шыға алмай жатамыз.

спортттан, қыздар өздерінің қилы өнерімен.

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ
30 елдің қатарына кіріу үшін өнімдерімізідің бәсекелестікке
төтеп беруі туралы баса айтты. Оның үстіне БСҰ/ВТО/-ға жақында мүше
болып кірдік. Ал студент өнер, ғылым жарыстыруда бүгіннен бастап бәсекелестік сайысқа түсуі керек. Соған даярлануы керек. Сонда ғана біз ертеңгі
«Мәңгілік елдің» маайталман ұрпақтары бола аламыз. «Өнер– жан серітеді,
спорт– тән сергітеді». Алғашқы жұмыстарымздың жемісі– «1-ші курстықтар
арасында өткен «Жас талап» конкурсы, футболдан ҚИУ- ішілік жарысты
өткізуді ұйымдастырдық. Командалар арсында «Ф» және «ИС» топтарының
саңлақтары бірінші орынды жеңіп алды. Алда жоспар мен көшбасшылық
іскерлікпен оның орындалуын жүзеге асыратын жұмыстар жетіп артылады.
Тәуелсіздігіміздің алғашқы қарлығашындай дүниеге келген қара шаңырақ
ҚИУ-дың абыройын көтеріп, сол арқылы « Мәңгілік елдің» мықты жастарын
қалыптастыратын шаралардың тұтқасы, біздердің, біліміді жастар–студенттердің қолында екендігін әрқайсысымыз терең сезінгеніміз жөн. Ұлтжандылық, өз еліңнің өзегі болу, қолға алған қай істе болмасын жарық жұлдызы
болу өз қолымызда деп білемін.
Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, туымыз аспандап, берекеміз берік,
өнер мен білім серік болсын! Халқымыздың тауқыметі азайып, қоғамымыз
гүлденсін. Ол үміттің тұтқасы Біздерде, жастарда. Ата-баба мен алдыңғы
толқын ағалардың аманатын орындайық дегім келеді.
—Әңгімеңе рахмет!
К. Бектұрова
уында

іргелі

«ҮН ҚОС, БІРІНШІ КУРСТЫҚ!»
ЖАС ТАЛАНТТАРДЫҢ « ЖАС ТАЛАП» КОНКУРСЫ ӨТТІ
Жыл сайын ҚИУ есігін ашқан өнерлі студетер үшін «Үн қос, 1-ші курстық» ұранымен « Жас талап» конкурсы өткізілді. Оны ұйымдастырған —
ҚИУ-дың Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы. Биыл да оқу орнына таланттар көптеп келіпті. Өнер мерекесінің беташарында профессор Н. Әпсәләмов
жас өнерпаздарға сәттілік тілеп

Алдымен сахна
« ПС-12» тобы көтерілді.
Бірінші курстықтар «Сәлем
беру», топтық ән, вокаль және
сөз

сөйледі.

төріне

музыкалық аспапта ойнап және
би
рек.

билеп өнер көрсетулері ке-

Мектептен,

әртүрлі

мектептен тыс

үйірмелерге

қатысып,

бойдағы барлық өнерлерін ұштап
келген

бірінші курстықтар сахнаға бірінен кейін бірі шығып,

бірінен бірі асырып немес кем соғып та өнерлерін
дай да бір жанрды орындау шеберліктері
ұпай санымен бағаланып отырды.

Әуезді

сайықса түсіп,

көрсетті.

Олардың

қан-

әділқазылар алқасының балдық
ән, күмбілеген күй, мың бұралған

билерімен
түсіп,

және т.б. айырықша көзге

залда отырғандардың

жақсы қошаметіне

ду қол

сүйемелденіп,

шапалақтауларымен

және

қазылар

алқасының әділ бағасына ие болған
ие өнерпаздарға

1-ші, 2-ші, 3-ші

но-

минациядағы жүлделі орындар беріліп,

«селт еткізер» шағын сыйлық-мара«Мақтау» қағаздары табыс етілді. «Жаса, Қазақстан!» топтық
әні, /«Ю-11»/, «Ия-12» тобынан Байсақова Альбинаның орындауындағы
ән, «ИС-11», «ВТ-11» топтарының «Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған» сахналық көріністері, әр топтың
замануи жастардың көзқарастапаттаулар,

ры мен

талғамдарына сай орындаған

бейне- роликтер шынайы, сәтті шықты.

Соңынан «Жас
барлық

талап» конкурсының

қатысушылары

шақырылып,

өнерімен

сахна
озып,

төріне
жеңіске

марапатталды.
Бірінші
«ВТ-11» және «ИС-11», екінші орынды «Ю-11» топтары бөлісті. Ал
«Ең үздік би» номинациясын «Э-11»
тобының студенті Матешова Жансая
жеңіп алды.
Ұлттық құндылықтарымызды қастерлеуіміз керек. Айтайық дегеніміз–
жеткендер
орынды

қазақ халқының

керемет

мың бұралған билері

Тәуелсіздік тарихы ұмытылмайды...
Отан... Атамекен... Атажұрт... Тарих... Бұл қай құлаққа да асқақ
естілер асыл ұғымдар. Қазақстан деген жалғыз ауыз сөздің құдіреті
мен қасиетін осы жерде туған және осы өлкеде өскен әрбір азаматтың

сергек

парыз.

Бұл

сезінуі
сөз

—

біздің қанымыз бен
ажы-

жанымыздың

рамас бір құрамды
бөлігі.

Қазақ

жері,

қазақ елі біздің ата-

бабаларымыздың
кейінгі

ұрпақтарға

қалдырып

кеткен

баға

жетпес

бай-

лығы

және

асыл

мұрасы. Біздің ата
Ресей тарихының құрамды бөлігі болып
келді, солай хатталды да. Жаңа Тәуелсіздік заманда өз халқымыздың тарихын өзіміз жазып, жаңа егемендік ел, халық тұрғысынан
жазуға мүмкіндік алдық. Әрине, тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген
жоқ. Қазақ халқының небір қайтпас қайсар батырларының жасаған
ерліктерін оқулықтардан оқып білудеміз. Елім, жерім деп жаудан ұлтарақтай жері үшін, небір қазақтың батырлары өз өмірлерін қиып, қанды шайқастарда қаза болды. Желтоқсан оқиғасы біздің жадымызда.
Біз оны көрмегенмен, үлкендердің айтулары, теледидардағы деректі
фильмдерден жақсы білеміз. Алматының алаңында өткен желтоқсан
қырғынының жазықсыз жаласына ұшыраған «қасқалдақтай қаны,
бозторғайдай жаны» бар жанкешті жаужүрек жас Қайраттай ағаларымыз болды. Қайрат, Ләззат сияқты аға-апаларымыздың желтоқсанның ызғарында жасаған ерліктерімен, олардың аттарын атамай
кетпеуге болмайды. Желтоқсанның ызғарына тоңып, тас қараңғы
тас қамалда, Қайрат ағамыздың жазған өлеңдерін оқығаныңызда
өлеңдері «Мен қазақпын!» деген әрбір жастың, әрбір адамның, жанына күш-қуат беріп патриоттық сезімін оятары анық.
Тәуелсіздік түскен жоқ қой аспаннан,
Тарихы оның тым әріден басталған.
Бодандықтан құтқарам деп елімді,
Талай боздақ қара жерді жастанған!
- дей келе, 1986 жылғы желтоқсанның ызғарлы желі, талай қазақ
жастарының жүрегінде өз ызғарын қалдырса да, сол оқиға ел тәуелсіздігінің бастамасы ретінде ұлы өзгерістерге жетелегені даусыз.
Иә, жоғарыда айтқанымыздай талай жанып тұрған үміттеріміздің
сөнуімен, яғни аз еңбекпен келмеген тәуелсіздігімізді біз болып сіз
шежіреміз ғасырлар бойы

болып бірлігіміз жарасқан түрде еліміздің шаңырағын шайқалтпай
ұстап тұруымыз керек.

Бұл-әрбір Қазақстан азаматының алдында
Өйткені бірлік пен ынтымақ болған
жерде береке де әрдайым қатар жүрмек.
Бізге өз тәуелсіздігіміз қымбат. Неге дейсіз ғой ? Ол бізге қымбатата- бабаның рухын көтергені үшін! Ол бізге қымбат- мемлекетіміздің
отын маздатып жандырғаны үшін ! Ол бізге қымбат- елімізді қатарға
қосып, әлемдік қауымға ендіргені үшін! Ол бізге қымбат- ата тарихымызды, ана тілімізді, дінімізді, ділімізді қаз- қаз тұрғызып «қазақ»
деген атауға қан мен жан кіргізгені үшін! Ол бізге қымбат- «Отан»
деп жүрегімізді қақтырғаны үшін! «Елім» деп елеңдетіп, «жерім» деп
желпінтіп, барша алпыс екі тамырымызды игізіп, ата жұртын сүйдіргені үшін!
«Қазақстан тарихы және
филология» кафедрасы аға
тұратын үлкен міндет болуы тиіс.

оқытушысы

көп

қой, шіркін!

Алдағы

уақытта ескі мен жаңаны үндестіріп испан биімен емес, қазақ биімен жаста-

Тұяқпаева Айгүл және
«ПП-21» топ студенті
Махатова Айдана

Дегенмен, ҚИУ
Білімді, өнерлі,
өрелі, іскер, батыл, ұлтжанды толқынның әр түрлі сипаттағы жарыстары сабақтастықпен жалғаса берсін. Жастардың болашағы жарқын болсын! Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын!
Хамитова Диана «ТУ-22» тобы,
К. Шәкербайқызы
рымыз өнер жарыстырса

жарасар еді деген де ой туады...

биылғы жылы тағы да таланттар тобымен толыққаны даусыз!
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О МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ «КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
Ноябрь

был довольно насыщен событиями как в мире, так и в

КазахстанВ то время, как в Анталье проходил саммит G-20, на должность премьер-министра Польши вступила Беата Шидло, а
в Ботсване нашли алмаз массой 1111 карат - крупнейший за последние сто лет
и второй по величине за всю историю добычи алмазов в мире, преподаватели и
студенты кафедры педагогики, психологии и дизайна открыли методическую
неделю кафедры.
В 8.00 утра 16 ноября на первом этаже главного корпуса по спешному приходу кого на занятия, кого на иную работу радушно встречали студенты кафедры, предлагая каждому зарядиться позитивом на неделю и настроиться на
рабочий лад. Ведь неделя обещала быть интересной и насыщенной!
В течение недели преподавателями кафедры проводились открытые занятия,
где каждый желающий смог ознакомиться с методикой преподавания, увидеть
реализацию интересных методов и средств обучения и воспитания. Рассматриваемые темы были весьма актуальны: «Стресс, стрессовые ситуации и их
ском инновационном университете.

профилактика»,

«Мир совсем не прост» и др.
Студенты кафедры совместно с преподавателями проводили психологические тренинги на сплоченность и сотрудничество для обучающихся различных групп и специальностей университета. Последние же охотно принимали в них участие и смогли оценить свои способности,
понять важность сотрудничества, коллегиальности, пересмотреть свои взгляды на сложившиеся отношения, друг к другу.
Ведущими преподавателями кафедры Абильмажиновой О.С., Байгундиновой Б.И., Куребаевым Е.А. приводилась психологическая диагностика и консультирование всех желающих. Отрадно заметить, что несмотря на экономический кризис, негативно сказавшийся на
многих сферах жизни людей, наши студенты умеют найти позитивное даже в нем. Как отметила студентка 2 курса: «Данная ситуация
позволила мне еще раз убедиться в том, что только знания и навыки, которые я получу в стенах университета, мое упорство в достижении
поставленной цели позволят мне стать хорошим специалистом и не бояться за мое светлое будущее».
18 ноября в 206 аудитории для преподавателей университета был проведен мастер-класс на тему «Рефлексия и релаксация». Надо отметить, что организаторы очень постарались создать атмосферу для душевного комфорта, умиротворения. Участники мастер-класса познакомились с интересными методиками, позволяющими им не только восстановить силы после трудового дня. Приятная музыка, ароматы
сандала, доброжелательный голос ведущего позволили окунуться в мир грез, вспомнить прошлое и загадать на счастливое будущее.
19 ноября был отмечен множеством комплиментов, сказанных студентами, преподавателями в адрес друг друга. Ведь приятно не только
получать, но и дарить их! Друзьям, одногруппникам и просто хорошим людям, заботящимся о твоей безопасности, вкусном обеде и повсеместной чистоте учебных корпусов! Кстати, видеофильм был презентован на закрытии недели кафедры.
В течение двух часов, с 10.40 по 12.50, студенты и преподаватели вуза могли смотреть короткометражные фильмы на тему «Интересно о
психологии», которые рассказали об истории зарождения науки, ее развитии, практической деятельности психологов.
За последние годы в мире, как собственно и в Казахстане, все чаще стали упоминаться термины «профессиональный стресс» и «профессиональное выгорание». Синдром профессионального выгорания формируется на фоне постоянного стресса. Он ведет к истощению
личностных и эмоционально-энергетических ресурсов организма работника. Такая проблема возникает из-за того, что накопившиеся отрицательные эмоции не находят выхода. Такому человеку просто необходима некоторая разрядка, которая позволит «выпустить пар».
Причины профессионального выгорания могут быть самые разные, как и стадии развития данного синдрома. Каковы причины, каковы пути
решения данных проблем, как развивается система психологической помощи работникам сфер образования, медицины, правоохранительных
органов – вот основные вопросы, рассмотренные в ходе заседания круглого стола на тему «Роль психолога в решении проблем профессионального выгорания специалистов разных сфер деятельности», в котором приняли участие ведущие педагоги, психологи-практики города:
Турсунгожинова Г.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии ГУ им. Шакарима г. Семей; Абишева
Ш.Ш., старший преподаватель кафедры педагогической психологии ГУ им. Шакарима г. Семей; Жаныбеков С.Д., кандидат медицинских
наук, доцент, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ГМУ г. Семей; Муканова Н.К., заведующая кафедрой начальных
классов специализированной школы для одаренных детей с обучением на трех языках №5; Чабекова А.С., Абдыкаев Е.Б., психологи СОШ
№ 17. Заседание круглого стола прошло успешно, полилог удался, все участники внесли свои конструктивные предложения по эффективному решению данного вопроса. По окончании заседания все гости получили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество между
нашими организациями.

Всю неделю с целью эстетического воспитания на большой переме11.30 до 12.00 для студентов и преподавателей была организована
музыкальная пауза, когда можно было насладиться прослушиванием
произведений Н.Тлендиева, А.Вивальди, П.Мориа, Ф.Гойи, Ф.Папетти,
Р.Клайдермана, В.Дидюли, а также песен из детских мультфильмов.
В холле нового корпуса для преподавателей, студентов и гостей
университета 20 ноября были организованы 2 выставки: художественная и книжная.
В своих работах студенты специальностей «Дизайн», «Изобразительное искусство и черчение» попытались раскрыть связи между разными сторонами бытия, задуматься о вечности и о ценности каждого
мгновения жизни, о гармонии человека и природы, о наших внутренних
конфликтах и противоречиях, о гармонии и музыке. Почти все работы
были насыщены символами.
Книжная выставка, коей руководила заведующая библиотекой университета Вотякова И.А., познакомила с различными трудами педагогов-практиков, психологов, активно занимающихся исследованием вопросов обучения и воспитания, развития личности будущего специалиста.
Закрытие методической недели кафедры прошло в актовом зале университета, где преподаватели и студенты смогли подвести итог прошедшей неделе, стать участниками тренинговой игры, ознакомиться с результатами конкурса газет «Цвет моей души», в котором 1 место
заняла группа ПС-21, а также послушать музыкальные, посмотреть танцевальные номера в исполнении наших креативных студентов.
Безусловно, проведение подобного рода мероприятий требует огромных усилий, ответственности от всех его участников, но все заботы
становятся настолько незначительными, когда ты видишь благодарные улыбки студентов и коллег.
Заведующая кафедрой «Педагогики, психологии и дизайна»,
PhD по педагогическим наукам Ж.Г. Жакиянова.
не с
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Этика — тәртіп, этика— әдеп.
Этика— мәдениет

старды қазақ тілінде өткізу абзал.

Университетімізде

СТУДЕНТ ЭТИКАСЫ: Осы тақырып бойынша КИУ-да «Дөңгелек стөл» өткізілді.
Айтқазин Ержан Майданұлы-«Құқықтану» кафедрасының аға
оқытушысы» : Этика, адмгепршілік, мораль— бұл жеке адамдар
немесе болмаса, адамдар тобы іс-әрекетінің стандартты қалыпты
жағдайы болып қалыптасқан адамзаттың мыңдаған жылдардағы
өмірлік

іс-тәжірибесіне

негізделген

студенттің таза сөйлеу мәнері.
шұбарлап сөйлеу де

ережелер

Ойын

жиынтығы.

сырт көзге жағымсыз көрінеді.

адамдармен мәдениетті

Этика-

жүйелі жеткізе алмай, тілді

Дұрыс

киіну,

қарым-қатынас жасау, үлкенді сыйлау,

бірін-бірі құрметтеу және т.б.

айналып келгенде

бәрі адамның

адамгершілігі мен ішкі мәдениетінің молдығын, білімділігін көрсеадам әдебінің жиынтықтары.

тетін

Осы

тұрғыда заманауи заңгер

маманға таптырмайтын қасиеттер мәдениеттілік, іскерлік, сабырмен
тыңдап, сындарлы әділ шешім шығару.

Қоғамға қарсы іс-әрекеттерге

бармауы.Қызбалыққа салынбау, өз ісінің дұрыстығын немесе екінші
біреудің заңға қайшы әркеттерін нақты дәлелдермен анықтау.
жоғарғы оқу орны қабырғасында жүргенде

«Ішкі

сақтау-студент этикасының ұстанымдарының негізі

Осы

ретте тақырыпқа байланыст сөз алған

Ал
Ережесін
болуға тиісті.

тәртіп»

«Қаржы» кафедрасының

аға оқытушысы Түсіпбаева Әлия Дүйсенханқызы қаржыгер этикасы

білім алатын басқа ұлт өкілдері арасында қа-

зақ тілімен байланысты сайыстарды жиі өткізу қажет

Абай, Шәкәрім, Мұхтар өлеңдерін оқу және т.с.с).
Кураторлық топтарда қазақ тілінің мәртебесін
Қазақ

тілі қазақ халқының ғана емес,

Қазақстан

Мастер-класс «Basteln - Gebiet Kreativität»
С 20 по 23 ноября 2015 г. в пансионате «Жумбактас» курорта Боровое гоЩучинск проходил мастер-класс Basteln - Gebiet Kreativität, организованный Обществом немцев «Возрождение» города Астаны и Акмолинской
области, а также немецким молодёжным клубом города Астаны «Diamant».
В работе мастер-класса приняло участие 9 человек с таких городов, как
Астана/Аршалы, Караганда, Семей, Аксу, Кокчетав, Щучинск.
Целью мероприятия явилась передача опыта изготовления изделий к Рождеству, а также для украшения Рождественской ёлки.
Все мероприятия
проводились по графику, продолжительность
одного мастер-класса
рода

была

Қозғалған

тақырып аясында универ-

ситетіміздің студенттері арасында қазақ тілін дамыту мәселелерімен
байланысты тілдесу өткізіліп, ана тілімізді дамытудың келесідей басым бағыттары анықталды:

Студенттер,

оқытушылар, әкімшілік арасындағы іс жүргізу про-

цесін қазақ тілінде жүргізу.

Студенттерге төлемақы жеңілдіктерін беру, олардың әртүрлі номи(«Жыл студенті», «Үздік бірінші курс студенті»
және т.с.с.) жеңімпаз болып тағайындалу барысында, аталмыш
студенттердің қазақ тілін меңгегру деңгейін анықтап, олардың ана
тіліміздің дамуына қосқан үлестерін есепке алу қажет.
Университетімізде өткізілетін іс-шараларды, мәжілістерді, отырынациялар бойынша

рассчитана

полтора часа.

на

Каждый

из участников делился
своим опытом работы,

сында

ордалары негізгі орын алады.

мемлекетінің

тіліне айналатын, мәртебесі мен мерейі үстем болатын күн туды.

лап баяндады.

зақ тілінің мәртебесін жоғарылату жолында мемлекетіміздің оқу

жоғарылатумен

байланысты өткір мәселелерді кеңінен талқылау қажет.

туралы ойларын жатық жеткізіп, слайдтар көрсету арқылы нақты-

Осы тақырыпта көөтерілген «Дөңгелек стөл» ба100 жыл бойы/ олай дейтініміз 20 ғасырдың басында қоғам
қайраткері, қазақ тілінің ғылыми- грамматикалық негізін қалаушы,
репрессия құрбаны аса ардақты ағамыз Ахмет Байтұрсынов 1906
жылы қазақ тілінің тағдыры туралы қауіптеніп, Думаға хат жазыпты.. ол енді басқа әңгіме / көтеріліп келе күн тәртібінен түспей келе
жатқан тіл мәселесі туралы жуырда
«Философия докторы» (PhD)
ғылыми атағын қорғап келген жас ғалым «Экономика, есеп және
туризм» кафедрасының
оқытушысы
АЛПЫСБАЕВ ҚУАНЫШ
СҰЛТАНМАХМҰТҰЛЫВ Ақаңдардай/ А. Байтұрсыновты замандастары солай деп ерекелтіп- құрметтеп атаған/ алыптың идеясының сабақтастықпен жалғастырып, ҚИУ-да мемлекеттік тілді
дамытудың басым бағыттарын бағдарлап, нақты ұсыныстар жасады.
(PhD) доктор АЛПЫСБАЕВ Қ.С.:
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ БАСТЫ РӘМІЗІ— ТІЛІМІЗ
Әр халықтың басты байлығы, баға жетпес қазынасы — ана
тілі. Ана тіліне салғырт қарау — өз халқының өткеніне, бүгініне,
болашағына немқұрайлы қарау деген сөз. Ана тілімізді шекараны
қорғағандай қорғау керек.
Қазақстан Республикасының ХХІ ғасырдағы болашағы, шығар
биіктері саяси-экономикалық факторлармен қатар, оның мемлекеттік тілі — қазақ тілінің де дамуына тікелей байланысты. Қазақ тілінің
мемлекеттік тіл мәртебесі Ата Заңымызда анық айқындалған. Елбасымыз да «Қазақстанның болашағы — қазақ тілінде!» деп қадап
көрсетті.
АҚШ Лингвистика институтының 2013 жылы жүргізген зерттеулерінің нәтижесі бойынша, сол бір тілде сөйлейтіндердің саны
жағынан ең көп тараған тіл қытай тілі екені көрінеді. Бұл тілде 844
млн. адам сөлейді екен. Ағылшын тілінде – 434 млн., хинди тілінде –
338 млн., испан тілінде – 331 млн. адам сөйлейді.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелері бөлімінің зерттеуі бойынша елімізде тұрғылықты халықтың 5% ағылшын тілін жетік білсе,
Қазақстандықтардың 88% орыс тілін меңгерген. Ал өзіміздің ана
тіліміз- қазақ тілін білетін халық саны 57% құрап отыр. Терең тарихы
бар еліміз үшін орын алған жағдай жаһандану кезеңіндегі өткір проблеманың біреуіне айналуда.
Аталмыш мәселенің Қазақстан Инновациялық Университетінің
қабырғаларында көтерілуі орынды жайт деп есептеймін. Себебі қа-

(«Үздік эссе»,

техникой
ния
лий.
из

изготовле-

различных

Так,

Астаны

изде-

участница
познако-

мила нас с техникой
изготовления муляжа;
Аршалы – изготовлением снеговика из ниток. Участница из Караганды
показала, как красиво плести из газетных трубочек Рождественский венок и
изготавливать цветы в технике Канзаши. Участница из г. Аксу показала технику изготовления цветков из кусочков тюли, ткани, топиария. Мы узнали,
из

как интересно можно декорировать прищепки и создавать рождественскую

– этому нас научила участница из Кокчетава. Ведь скоро Рождество,
Новый год! Своими знаниями охотно поделилась и участница из г.Щучинск
об изготовлении ёлочных украшений из киндер-сюрприза. Я же продемонстрировала, как можно изготовить интересную, красивую ёлочную игрушку из
лампочки.
Приняв участие в данном мастер-классе, я приобрела огромный опыт для
своей дальнейшей работы, познакомилась с техниками изготовления различных полезных изделий, о которых ранее не знала. И, конечно же, получила
множество только лишь положительных эмоций.
Мне очень запомнилось мероприятие, в котором мы работали одновременно в пяти группах. Каждая группа состояла из 2 пожилых людей, 2 человек
по молодёжным проектам и 2 рукодельниц; каждый регион со своей группой
также проводил мастер- класс на Рождественскую тематику. Я проводила
мастер-класс по изготовлению гирлянды из колокольчиков. Всем очень понравилось, ведь это занимательно!
Конечно же, хотелось бы, чтобы подобные мастер-классы проводились почаще и в нашем городе, тогда была бы возможность обмена опытом, своими
идеями и наработками со всеми желающими.
Подвести итог хочу следующим стихотворением:
Не губи ты жизнь бездельем –
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи – не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльца
Для проворных наших пальцев.
Ткани, ленточки, кайма –
Закружилась голова!
Файлы, форум, интернет (ой, забыла про обед!)...
То, что любим - вышиваем,
Всё прилежно оформляем.
Результат – на радость нам,
Нашим близким и друзьям.
А закончена работа,
Тут уж новая забота
Вновь сюжеты выбирать.
Вышивать их, вышивать...
звезду

Студентка гр. «ПС-22», специальности «Психология»

Крафт Виктория
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ФИЗМАТТАН ДӘСТҮРЛІ ОЛИМПИАДА
Жуырда «Ақпараттық

жүйелер және есептеу техникасы» кафедрасында ұйымдасты-

рылған әдістемелік апталық аясында
оқушыларының

«Физика»

және

«Математика»

пәндерінен

арасында жыл сайынғы дәстүрлі олимпиада өткізілді.

мектеп

Олимпиада мақ-

саты—талапкер оқшылардың білімдерін сарапқа салу, жеткіншектерді біздің университте
ары қарай білімдерін жалғастыру үшін үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, яғни дұрыс кәсіби
бағдар беру және оқушылардың әлеуметтік белсенділіктерін дамыту болып табылады.

Олимпиадаға қатысуға
орта білім беретін 21 мектептен 79 өтініш түсті.Мате№1 мектептің оқушысы Қасқабаева Тоғжан/1-орын/, Қамбарханова Ақмарал/«Шақаман» орта мектебі/, Көркембаева Арйлым-№39/2-ші орындарды, Сайлауғазы
Индира/№15/, Жанқанова Кәмила/№34/, Оралбекова Іңкәр /№22/ жүлделі 3-ші орындарды
матика пәнінен

бөлісті.

Ал «Физика» пәнінен Саковский Александар/№2 мектеп/ 1 орын, Абдулина Кристина /№1/, Баяндинова Айнұр/№3/ 2-ші орындарды,
Ашығазиева М., /№ 48/, Ғазизова Дина/№16/, Абылханов Темірлан/№13/ жүлделі үшінші орындарға ие болып, үміткерлер қатарынан озып
шықты. Олимпиаданы дұрыс деңгейде өту жауапкершілігі аға оқытушы Алмабаев Дәулет Жұмағазыұлына және Куменов Павел Борисовичтарға жүктелді. Сын сарабына түскен пәндерден білім деңгейінің жоғарлығын көрсетіп, жақсы нәтижелерге қол жеткізген мектеп оқушылары «Алғыс хаттармен» марапатталды. Оқушылар олимпиада соңында университте алуға болатын мамандықтармен, материалдық-техникалық базасымен танысты, дәрісханаларды аралады.«Нарбота-2020» бағдарламасымен танысты.
Олимпиада соңы «Ашық есік» күнімен жалғасты.
«Ақпараттық жүйелер және есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы Смағұлов Қанат

Мешін Жылы –

қой

жылынан

кейін,

тауық

9-жылы.
Азия халықтарының (қазақ, өзбек, қырғыз,
түрікмен, қарақалпақ, Әзірбайжан, т.б.) көпшілігінің күнтізбелерінде қолданылады. 12 жылда бір
рет қайталанып отырады. Григорий күнтізбесі бойынша Мешін Жылы 2004 жылдың 22 наурызы мен
2005 жылдың 21 наурыз аралығына келді және ол
2016 – 2017, 2028 – 2029, 2040 – 2041, т.б. жылдары қайталанады.
Жаңа жыл – жаңа қадам, жаңа бағыт,
Болашақ сыйлайтындай жаңа бақыт.
Жақсылықтың белгісі, жаңа уақыт,
Келіп, міне, жатырмыз, қауқылдасып...
Бірге соғып бар әлемнің сағаттары,
Он екіні күтер, қалмай, тағаттары,Ғасырдың он екінші жылы келді,
Құстай ұшып, қырау шалған қанаттары!
Құтты болсын Жаңа жыл, барша қауым,
Құтқа орансын кең байтақ дархан елім.
Қазақтың пейіліне тарту етсін,
Табиғат ашық аспан, таң шапағын!
жылынан бұрын келетін мүшел есебінің

2016 год - год красной Огненной Обезьяны по восНаступает он 8 февраля 2016
года. Именно в этот день, согласно китайскому гороскопу, весело помахивая хвостиком стуча копытцами, Зеленая Деревянная Коза - символ года 2015го - покинет нас, уступая место Огненной Обезьяне.
Обезьяна - артистичная и эксцентричная натура,
обладающая вместе с тем сильной интуицией. Своенравна, капризна и непредсказуема - трудно догадаться, о чем она думает. Ее действия абсолютно
точному календарю.

непредсказуемы и могут меняться в зависимости от
настроения

- она бывает как доброй и веселой, так и

агрессивной и злой.

Как

это не странно, согласно восточному гороОбезьяна любит дом, семью, тепло домашнего
очага. Несмотря на устоявшиеся стереотипы - Обезьяна прекрасная
мама и верная жена, защищающая свой дом и свою любовь. Она
ищет себе надежного, верного, сильного спутника жизни, чтобы
быть за ним, как за каменной стеной. И уж если она поставит себе
такую цель - быстро добьется своего, мечтая о счастливой и спокойной семейной жизни.
скопу

С новым счастьем, с Новым годом!
Поздравляем вас, друзья!
Пусть добром, теплом, любовью
Вас накроет навсегда!...
Қайдарова Динара «ПП-21»
Махатова Айдана «ПП -21»

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

Редактор - Бектұрова Камуна
Техникалық редактор - Сабдуллин Ерлан
Ақылдастар алқасы: Бұхаева Анар -проф.,
с.ғ.д., Беспаева Гүлия -проф., п.ғ.к.

Тіркеу куәлігі № 2812-Г
ҚР Мәдениет, ақпарат, қоғамдық
бірлестігімен 31.03.02 ж. берілген

