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Каждый год Казахстан зна ме  нуется со бы тиями, 
зна чи мы ми на на цио нальном и между народ ном уров
нях. С начала 2017 года Казахстан стал не посто
янным чле ном Совета Безопасности ООН. Астана 
ста ла между нар од ной  пло щадкой проведения пе
ре говоров по уре гу лированию сирийского вопроса.

Астана на высоком уровне провела 
международную выставку «ЕХРО2017», в которой 
наши преподаватели, магистранты и студенты в 
качестве волонтеров приняли активное участие. 
Казахстан стал первым среди стран СНГ и 
Центральной Азии, где проводится такое значимое 
мероприятие мирового масштаба. Успешно 
завершилась 28я Всемирная Зимняя Универ сиада 
в Казахстане. Сре ди ее 3000 волонтеров  так же 
были задей ство ваны наши студенты и вы пуск ники. 
Всего несколько дней отделяет нас от празднования 

Дня Первого Прези дента, с именем которо го связано 
преоб ра зование и развитие Казахстана. 

Сейчас нас тало время, когда прогрессивно
форсированное и конкурентнопро рывное 
развитие мирового сообщества все более 
усложняет требования к модели образования 
третьего тысячелетия, которое не приемлет 
инертное и традиционноцикличное развитие. 
Новое время требует прорывных и адекватных 
требованиям времени и конкурентной модели 
миропорядка, оперативных решений, которые, 
соответственно, усложняют задачи, стоящие для 
реализации на ближайшую перспективу развития 
Казахстана и на которое ориентирует программная 
статья Президента РК Н.А.Назарбаева «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» 
(Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру). 

«Многообразие социально-экономических и 
культурно-лингвистических проявлений в Республике Казахстан», 

посвященной Дню Первого Президента Республики Казахстан и 
программной статье Н.А. Назарбаева

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Продолжение →
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Программная статья Президента Казахстана 

Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» запустила глубинные 
процессы в общественнополи тической жизни 
страны в части укреп ления гражданской 
идентичности казахстанцев. Как показали 
события, происхо дящие сегодня в мире, в погоне 
за так называемыми либеральными ценностями 
существует угроза исчезновения культурного кода, 
отхода от национальных традиций и обычаев. 
Сегодняшние реалии казахстанского общества 
показывают, что назрела необходимость сохранение 
культурного кода народа и формирования сознания 
нового поколения казахстанцев, которые устоят 
под вызовами современности. 

Задуманная Президентом Респуб лики Казахстан 
идея требует реа ли зации масштаб ных проектов 
и реформ во всех сферах жизнедея тель ности 
общества. Неравнодушным для казахстанцев стал 
вопрос  пе рехода  казахского языка на латинскую 
графи ку, которая обеспечит свободное общение  
с народами всего мира, мировой наукой и 
образованием в век информационных технологий.

КазУМОиМЯ отметил свое 75летие, как итог 
сложного и успешного перио да становления вуза, 
начавшего свой пусть с учи тель ского инсти тута 
иностранных языков, а се годня один из известных и 
веду щих вузов Республики, приз нанный методический 
центр и лидер в области ино языч ного обра зования, 
уникальное учеб ное заведение, подготав ли вающее 
специа листов, ориентированных на обеспечение 
международного внешнеполитического и 
экономичес кого взаимодействия страны 
по широкому спектру международного 
сотрудничества, а также решающий проблему 
все возрастающей социальнообразовательной 
востребованности и значимости иностранных 
языков как образовательного приоритета и 
инструмента международного взаимодействия.

По показателям национальной оценки образова
тельной деятельности и по данным Генерального 
рейтинга РК 2017, Университет прочно держит 1е 
места по 8 программам иноязычного профиля, 2е 
место по 4 программа международного профиля, 
3е место по 7 программам специальностей 
магистратуры. 

Что касается рейтинга по направлениям 
подготовки специалистов, то среди вузов 
гуманитарноэконо мического направления, 
Университет занимает 3е место по гуманитарным 
наукам, 6е место – по правовым; 5место среди 
вузов гуманитарноэкономического направления;

В рамках аккредитации, проводимой Агентством 
ACQUIN, было представлено  68 программ по  8 
специальностям. При общей  положительной 
оценке был сделан ряд замечаний, над которыми 
мы работаем.

Мы завершили разработку модели Университета 
как инновационноориентированного комплекса 
международноадаптивного типа, и реализуем 

профессиональноконтентное структурирование 
образование. 

Мы обновили модель профессионально
образовательных программ, обеспечивающих 
формирование профессионально
компетентностной модели специалиста с 
разработкой и активным внедрением современно
востребованных специа лизаций и профилей, 
реализующих требования к корпоративно
отраслевой и межотраслевой интеграции 
профессионального высшего образования и 
инновационной науки в подготовке современных 
специалистов.

В целях  внедрения единой, интегрирующей 
полифункцио нальную деятельность ВУЗа 
платформы и системы менеджмента ВУЗом 
была разработана  модель НИПОкомплексов, 
закладывающая одновременно и основу для 
вертикальнокластерного механизма развития и 
управления ВУЗом.

Мы стали инициатором открытия ассоциативных 
научнопрофессиональных сообществ, первым из 
которых в юбилейные дни стало Ассоциативное 
объединение переводчиков Казахстана, которое 
обретает достойную репутацию и признание. 

Мы с уверенностью можем сказать, что  
по реализации программы трехъязычия к  
числу практической демонстрации научно
образовательной роли Университета как ведущего 
ВУЗа по развитию и обеспечению иноязычной 
подготовки и переподготовке преподавательских 
кадров  Университет в течение 2 лет провел 
подготовку 500 слушателей по программе 
повышения квалификации, получив высокую 
оценку по их качеству проведения.

КазУМОиМЯ им. Абылай хана в силу своего 
профильного назначения активно исследует 
проблемы иноязычного образования в различных 
перспективах. Поэтому в докладах участников 
нашей Международной конференции предстанут 
актуальные проблемы развития системы 
образования в целом, эффективного обучения 
иностранным языкам, особый  интерес надо 
проявить к научнометодическим проблемам 
трехъязычия  как востребованного вызова дня. 

В работе нашей международной конференции 
принимают участие специалисты их Белоруссии, 
Болгарии, Германии, Китая, России, Франции с 
широким охватом специалистов вузов Казахстана. 
Уверена, что сегодняшняя международная 
конференция внесет свой вклад в развитие 
науки  и образования, в расширение  наших 
научных исследований  в рамках научных школ  
университета, модернизации общественного 
сознания.  Научного поиска,  творческого обмена 
научными идеями и научного вдохновения! 

Ректор КазУМОиМЯ имени Абылай хана, 
академик НАН РК С.С. Кунанбаева
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НАШ 

юбиляр
КУЗНЕЦОВА ТАМАРА ДАНИЛОВНА

кандидат психологических наук, профессор переводчиков

Кузнецова Тамара Даниловна 
родилась 1 декабря 1937 года в 
городе Ачинск Красноярского края. В 
1955 году поступила в Алматинский 
педагогический институт иностранных 
языков (АПИИЯ) на факультет 
иностранных языков и в 1960 году 
окончила полный курс, получив 
квалификацию преподавателя английс
ко го языка в средней школе и русского 
языка в 57 классах.

Кузнецова Т.Д. начала свою трудо
вую деятельность в 1963 году в 
Алматинском педагогическом инсти
туте иностранных языков после двух 
лет работы в средней школе № 1 имени 
Чернышевского г. Семипалатинска, 
средней школе № 61 имени Толстого г. 
Алматы. Тамара Даниловна выполняла 
следующие  виды учебной работы: вела 
практические занятия по английскому 
языку на IIIY курсах, семинарские 
занятия по методике преподавания 
английского языка на IIIIY курсах, 
руководила практикой студентов на III
IY курсах и слушателей ВПК, читала 
курс лекций по методике для студентов 
IIIIY курсов ФПК и ВПК на высоком 
профессиональном уровне. 

Кузнецова Т.Д. много лет руководила 
методическим объединениям препо да
вателей кафедры методики иноязыч
ного образования, возглавляла УМС 
факультета, в течение многих лет 
читает лекции для учителей г. Алматы 
и области, является членом ассоциации 
учителей английского языка г.Алматы 
и членом НМО университета, читала 
лекционный курс методики английского 
языка, участвовала в ректорских 
комиссиях, выполняла ответственные 
поручения. Как заведующая кафедрой 
методики преподавания английского 
языка она много внимания уделяла 
комплектованию кадров молодыми 
преподавателями и организации их 
профе ссиональнометодиче ской 

подготовки. Тамара Даниловна  
явля лась  членом Ученого Совета, 
Совета педагогического факультета 
иностранных языков, НМС, проблем
ного Совета по специальности 
13.00.02., членом редколлегии 
КазУМОиМЯ, руководителем магис
тер ской образовательной программы 
по специальности 6МО11900 – 
«Иностранный язык: два иностранных 
языка», членом Зальцбургского 
семинара (с 1996 года). 

Лекционные и семинарские занятия 
по методике иноязычного образования, 
глубокие и оригинальные по содер
жанию, проводимые Кузнецовой 
Т.Д., отражают современный уровень 
развития методической науки, ставят 
проблемы и перспективы развития 
методики иноязычного образования. 

Тамара Даниловна участвует в 
разработке учебнометодических 
пособий, программ, тестов, а также в 
определении научнометодического 
направления на кафедре и факультете. 
Неоднократно участвовала в 
республи канских и международных 
научных конференциях по вопросам 
методики и психологии обучения 
иностранным языкам. Объем научных 
и методических работ составляет 
более 30 п.л. Имеет более 80 научных 
работ по проблемам методики и 
психологии обучения иностранным 
языкам в школе и вузе, в числе которых 
являются следующие: Целевые 
задачи и образовательные результаты 
инновационной школы // Материалы 
республиканской научнопрактической 
конференции «Национальная система 
иноязычного образования: новые 
стратегические ориентиры», Алматы; 
«Интерактивные взаимодействия 
как средство интеллектуального 
развития личности»// Материалы 
научнопрактической конференции  
«Горизонты психолингвистики». 
Тверь; «Компетентность как основа 
качества подготовки специалистов» 
и «Современные проекты в корпо ра
тив ном образовании» // Материалы 
республиканской научнопрактической 
конференции «Компетент ность как основа 
качества подготовки специалистов», 
Алматы; а также «Языккультура
личность: психолингвистический 
аспект»// Материалы Международной 
научнопрактической конференции 
«Лингвокультурологический подход 
в иноязычном образовании: методы и 
технологии», Алматы и другие.

Участвует в разработке программ 
и учебников по английскому языку 
для 12летней общеобразовательной 
школы. За последние годы изданы 
учебнометодические комплексы по 

английскому языку для 12 классов 
в соавторстве с Бобровской К., 58 
классов в соавторстве с Козловым 
П.Г,  Таженовой М.Ж и Головчун 
А.А. Принимает активное участие 
в разработке учебнометодической 
документации, положений и программ, 
ГОСО по бакалавриату и магистратуре, 
Концепции развития иноязычного 
образования в РК.

Принимает активное участие в 
организации и проведении между
на родных и республиканских 
конференций и круглых столов.

Кузнецова Т.Д. умело руководила 
научноисследовательскими диссер
тациями соискателей и научно
исследовательской работой студентов, 
многие из которых отмечались на 
университетских и республиканских 
смотрах студенческих работ. В 
настоящее время является научным 
руководителем магистрантов по 
методике иноязычного образования. 
Под руководством Тамары Даниловны  
защищены 8 кандидатских диссер
таций по специальности 13.00.02. 
«Теория и методика обучения и 
воспитания (романогерманские и 
тюркские языки в системе начального, 
среднего и высшего образования)» и 
более 50 магистерских диссертаций по 
специальности 6М011900«Иностран
ный язык: два иностранных языка».

За годы работы в КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана Кузнецова Т.Д. 
зарекомендовала себя профессио
нально подготовленным и ответствен
ным преподавателем. 

За безупречный труд и боль
шую общественную работу она 
неоднократно награждалась дипло
мами и грамотами Министерства 
образования и науки РК, Награждена 
медалью к 10летию Независимости 
РК, юбилейной медалью КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана в честь 75летия 
университета. 

На всех занимаемых должностях 
Кузнецова Т.Д. проявила себя как 
высококвалифицированный, добро
совест ный и высоко компетентный 
специалист, умелый организатор, 
профессионал с высокой степенью 
ответственности за порученное дело, 
патриот своего университета и своей 
страны. Занятия Кузнецовой Тамары 
Даниловны проводятся на высоком 
теоретическом уровне с учетом 
новейших достижений в области 
методологии иноязычного образования 
и психолингвистики, отличаются 
методической и иноязычной 
грамотностью, чет костью организации 
и высокой требовательностью к себе, 
студентам и магистрантам.
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ҰЛТ МӘДЕНИЕТІ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КЕПІЛІ

Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық 
Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 
шетел тілдері педагогикалық факультеті 
педагогика және психология кафедрасының 
ұйымдастыруымен 23.11.2017ж., сағ. 12:00 
«Ұлт мәдениеті – рухани жаңғыру кепілі» 
(«Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасы 
идеясы мен «Үш тұғырлы тіл» саясатын жүзеге асыру аясында) 
атты кездесу өткізілді. Кездесуге кеңестік және қазақстандық 
кино және театр актері, театр режиссері, Қазақстанның 
халық артисі, ҚРның Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
театрының актері. Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының профессоры, өнертану ғылымының 
кандидаты. Тұңғышбай Қадырұлы Жаманқұлов; ҚРның 
Халық артисі, М.Әуезов атындағы Қазақ академиялық 
драма театрының режиссері, профессор Обаев Есмұхан 
Несіпбайұлы; ҚР –ның Еңбек сіңірген қайраткері, «Театр 
өнері» факультетінің деканы, өнертану ғылымдарының 
кандидаты, профессор Кұлбаев Аман Бекенұлы; ҚР –
ның Еңбек сіңірген қайраткері, М.Әуезов атындағы Қазақ 
академиялық драма театрының артисі,  доцент Жүсіп Дария 
Әбдімәлікқызы; Дипломдық 4 курс «Драма театры және кино 
артисі» мамандандыруының курс ұстазы, аға оқытушы Кубеков 
Талғат Нұсқабекұлы, «Мемлекеттік Жастар сыйлығының 
иегері», кәсіби актер Еркебұлан Дайыров қатысты. 

Ұлттық мәдениеттің әлеуеті негізінде студенттердің 
ұлттық санасезімін жетілдіру мақсатында өткізілген 
кездесуді педагогика және психология кафедрасының 
меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызы жүргізді.

Кездесу барысында  ұлттық театр өнерінің бүгіні мен 
болашағы  жайлы ҚРның  Халық артисі, М. Әуезов атындағы 
Қазақ академиялық драма театрының режисеры, профессор 
Обаев Есмұхан Несіпбайұлы баяндады. Театр, кино өнерінің 
шебері,  «Бауыржан Момышұлы», «Қазақ хандығы», «Анаға 

апарар жол» және  т.б. көркем фильмдерде 
бас кейіпкерлерді сомдаған, «Мемлекеттік 
Жастар сыйлығының иегері», кәсіби актер  
Еркебұлан Дайыровтың түскен фильмдерінен 
үзінді берілді, факультет студенттері өздерін 
толғандырып жүрген сұрақтарын қойды.  ҚР
ның Еңбек сіңірген қайраткері, «Театр өнері» 

факультетінің деканы, өнертану ғ.к., профессор Кұлбаев 
Аман Бекенұлы сахналық өнердің сырына тоқталып, 
студенттердің сахналық қойылымдарына қойылатын 
талаптардың өзіндік ерекшеліктерінен түсінік берді.

«Драма театры және кино артисі» мамандығының 1 курс 
студенттерінің «Соңғы қоңырау» атты сахналық қойылымынан 
үзінді берілді, ҚРның Еңбек сіңірген қайраткері, доцент 
Жүсіп Дария Әбдімәлікқызының жетекшілігінде «Драма 

театры және кино артисі» мамандығының 2 
курс студенттері У.Шекспирдің  «Асауға тұсау» 
спектаклінен үзінді (ағылшын тілінде) көрсетті.

Кездесудің соңында халықаралық 
ынтымақтастық ісінің проректоры Нұрлан 
Әділханұлы кездесудің өте жоғары деңгейде 
өткенін айтып,  академия ұстаздары мен 
студенттеріне ректорат атынан алғыс айтты. 

Кездесу өте қызықты өтті. Студенттердің 
ризашылығында шек болмады. Әсіресе 
«Театр өнері» факультеті студенттерінің 
сахналық қойылымдарына тәнті болғанын 
жасырмады. Олардың осындай сахналық 

қойылымдарды келешекте де келіп көрсетуін өтінді.
Сақыпжамал Асқарқызы Абылай хан атын дағы 

ҚазХҚжӘТУ мен Ұлттық академия алдағы уақытта ішкі 
академиялық ұтқырлықты дамытатынына және бүгінгі 
кездесудің жалғасын табатынына сенетінін айтты. Академия 
ұстаздары мен студенттері қазақ өнерінің өзіндік өрнегін 
әлемдік өнер әлеміне танымалдауда елеулі жетістіктерге 
жетіп, ұлт мақтанышына айналуына  тілек білдірді.  

Пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Сарқанбаева Г.К.
Педагогика және психология кафедрасы

Университеттер арасында «Жігіт сұлтаны және Қыз сыны» байқауы өтті
«Жігіт сұлтаны және Қыз сыны 2017» байқауы биыл ерекше өтті. Дүбірлі дода осы айдың 15ші жұлдызында аталды. Бойында күшжігері тасып, 

жүзінен ажары төгілген бойжеткен мен боз балалар арасында өткен байқау ӘлФараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің «Студенттер сарайында» 
болды. Мұндай ерекше байқауда бой көрсеткен оқу орындар: Қазақ Ұлттық университеті, Халықаралық Бизнес университеті, Д. Қонаев атындағы 
қазақ университеті, С. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Евразия ұлттық 
университеті, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті және Абылай xан атындағы қазақ xалықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университеті.

Байқауға қатысушы жалынды жастар түрлі өнерлерін саxнада көрсетіп, xалықты таңқалдырды. Жиынды 1000 жуық студенттер тамашалады. Жастар 
бірбіріне қолдау көрсетіп, татулық пен бірліктің бастауын нақыштады.

Біздің университетіміздің атынан байқауға қатысып жүлделі 3ші орынды жеңіп алған 3ші курс студенті Атауова Айбарша және «Көрікті жігіт» 
номинациясын иеленген журналистика мамандығының 1ші курс студенті Нұрғазы Алматты шын жүректен жеңістерімен құттықтаймыз. Өнерлеріңіз 

өрге баса берсін!
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Встреча господина Даулетова со 
студентами КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана прошла в рамках программы 
«Рухани жаңғыру». 

Тематика для встречи с 
сатириком, композитором, 
журналистом была выбрана самим 
Жарылкасыном 
в рамках прог
раммы «Рухани 
Жаңғыру». Он 
считает, что это 
хороший повод 
для того, чтобы 
по делиться с 
молодым по
ко лением соб
с т в е н н ы м 
опытом и 
з н а  н и я м и , 
накопленными 
за долгие годы 
работы. Была 
р а с с к а з а н а 
н е б о л ь ш а я 
история о 
себе, о работе 
ж у р н а л и с т а . 
Г о с п о д и н 
Даулетов затронул казахских 
композиторов прошлых веков и то, 
насколько красива была их музыка. 
Зал с радостью встречал его, 
когда Жарылкасын исполнял свои 
авторские произведения. 

В своем выступлении господин 
Даулетов объяснил всю важность 
патриотизма, почитание родите
лей и взрослых. Под бурные апло
дисменты зрителей на сцену были 
приглашены группы «MeloMan» и 
«МузАрт». Жарылкасын Даулетов 

поблагодарил певцов за их музы
кальное выступление, и вручил каж
дому подарки. Журналист продол
жил свою речь о «Рухани Жаңғыру», 
и подчеркнул важность программы 
для Казахстана. 

Справка: 
«Рухани жаңғыру»  программа, 

основная задача которой, является 
формирование новой модели созна
ния и мышления казахстанцев.

Встреча прошла продуктивно. 
Побывать на данном мероприятии 

было полезно для 
саморазвития – 
студенты заинте
р е с о в а л и с ь 
отеч е с  т ве н н о й 
му зы кой. Госпо
дин Даулетов 
успешно выпол
нил свою задачу – 
наше понимание 
программы «Ру
хани жаңғыру» 
значительно рас
ширилось.  

П р о з в у ч а л а 
ещё одна автор
ская песня и на 
этом полутора
часовая встреча 
журналиста со 
студентами по
дош ла к концу. 

Пос ле мероприятия несколько сту
дентов сфотографировались вместе 
с журналистом.

Давыдов Иван, 
1курс «журналистика».

Общественный деятель Жарылкасын Даулетов 
поддержал программу Елбасы по модернизации сознания

«ҰЛТ МӘДЕНИЕТІ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КЕПІЛІ» 
КЕЗДЕСУ КЕШІНЕН АЛҒАН ӘСЕРІМ

«Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасы идеясы мен 
«Үш тұғырлы тіл» саясатын жүзеге асыру аясында Абы-
лай хан атындағы ҚазХҚӘТУ-нің қызыл залында педа-
гогика факультетінің педагогика және психология кафе-
драсы кездесу кешін өткізді. Бұл кештің негізгі мақсаты 
ұлттық мәдениетті дәріптей отырып, студент жастардың 
сана сезімін ояту. 

Кездесу кешіне Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық 
өнер академиясының «Театр өнері» факультетінің 
ұстаздары – атақты өнер қайраткерлері және студенттері 
қатысты. Кездесу кешін педагогика және психология 
кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызы 
ашып, іс-шараның мақсатымен таныстырды.

Әсерлі кештің келелі бастама сы алдымен Есмұхан 
Обаев ағамыздың «Қазақ театры ның бүгіні, болашағы» 
төңірегінде өрбіткен әңгімесінен бастау алды. Келелі 
әңгіме әрқашанда өз жемісін беретіні хақ. Осыдан кейін 
«Қазақ хандығы» киносынан кішкене үзінді берілді. 
Ол үзіндіде Қазақ хандығын басқарған Жәнібек ханға 

шағын ғана шолу 
жасалды. Міне сол 
Жәнібек ханның 
рөлін сомдаған 
Еркебұлан Дайыров 
аға еді. Осы шағын 
кино үзілісінен кейін 
« Жастар сыйлығының иегері», кәсіби актер Еркебұлан 
Дайыров ағаға сөз берілді. Еркебұлан аға театр өнеріне 
қалай келгенін, театр өмірі қандай екенін, театр өмірі мен 
университет арасындағы байланыс туралы айтып өтті.  

Факультет деканы, ҚР Еңбек сіңірген қайраткер, 
өнертану ғылымдарының кандидаты, професор Аман 
Бекенұлының Сахна өнері жайлы айтқан әңгімесі де өте 
қызықты болды.

Кеш театр сахнасының өнерлі жастарының сахналық 
қойылымдарымен жалғасып отырды. Оған дәлел 
«Драма театры және кино артисі» мамандарының 4 
курс студенттерінің «Соңғы қоңырау» атты сахналық 
қойылымынан үзінді көрсетілуі. Бұл қойылым өте ке

жалғасы келесі бетте →
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ремет ұйымдастырылған. Қойылымда мектептегі 
өте қызықты кездер мен оқиғалар, оқушылардың ең 
алғашқы махаббаты және соңында мектеп бітіруі ту-
ралы көрсетілді. Маған қойылым қатты ұнады. Себебі 
қойылымнан білім берген мұғалімдерімді, кішкентайдан 
бірге өскен сыныптастарымды есіме түсіріп, мектептік 
балалық шағыма бір шолу жасадым. 

Сонымен бірге, «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында Қ.Р. Еңбек сіңірген қайраткері 
Жүсіп Дария Әбдімәлікқызының жетекшілігімен 
сахналанған У.Шекспирдің спектаклінен ағылшын 
тілінде үзінді көрсетілді. Бұл қазақ сахнасының 
өркендеп өскендігінің, шет елдермен тең жағдайда өнер 
көрсете алатындығының айғағы және өнер академиясы 
ұстаздарының жемісті еңбегі. Бұл қойылым арқылы мен 
өзіме керемет шабыт алдым. Кереметтей Шекспирдің 
спектаклін ағылшын тілінде көргенде, естігенде бой-
ымда ерекше бір сезім орнап, ағылшын тіліне де-
ген сүйіспеншілігім бұрынғыдан да арта түсті. Қазіргі 
жаһандану заманында көп тіл білу, шығармашылықпен 
айналысу өте қажетті дүние деп ойлаймын. Және 
осы орайда еліміздің мәртебесін шет елдерде 
асқақтатқысы келген біздің университет «Үш тұғырлы 
тіл» бағдарламасы идеясын ерекше қолдайды және оны 
жүзеге асыруда бірқатар жұмыс атқарып жатыр.

Іс-шараны тамашалаған университет студенттері 
өнер майталмандарына өздерінің көкейінде жүрген 
сұрақтарын қойып, ойларымен бөлісіп, аз ғана уақытта 
өмір жолдарына азық боларлық тәлім-тәрбие алғаны 
мені қуантады. Сондай-ақ мен де аталған кешке азырақ 
та болса өз үлесімді қосқаныма өзімді бақытты сезіндім. 
Кездесу кешіне өзімнің жүрек жарды мынадай өлең жол-
дарын арнадым: 

Жаңа дәуір қарсаңында,
Сөз арнады Елбасым.
Жаһандық бәсекені де,
Жолдаған да Елбасым. 
Әлем бізге көз тігіп, 
Қызығып та қарайды
Ұлт пен ұлысты тең көрген,
Бейбітшілік Отаны деп санайды.
Үштілділік - 
Жаһандық заман талабы, 
Көп тіл білу
Уландырмас сананы.
Тіл табысып,

Емін-еркін шет елмен
Оң болсыншы,
Аттаған алғаш қадамы.
Елге жолданған жаңғыру
Елдің болашақ жоспары
Нақты қадам жасауға
Негізделген қадамы 
Ең алғашқы жаңғыру
Тәуелсіздік жемісі
Ал екінші жаңғыру
50 елдің еңселі, 
Қатарына енгені.
Бізді алға бастаған,   
Бұл үшінші жаңғыру 
Қазағым 2050 – де, 
Мақсаты айқын ел болу. 
Жаһандану дәуірде,
Ешқашан асып – саспайық! 
Жігерлі, жаңа серпінмен
Жаңа өмір бастайық! 
Білімнің қайнар көзінен
Мол білімді алайық! 
Елімнің игілігіне
Бар күшті бірге салайық!
Кештің соңында біздің университет студенттері өз 

өнерлерін көрсетті. Кеш бір сөзбен айтқанда, өте кере-
мет болды.Әттең уақыт шіркін зымырап өтіп кететіні бір 
жаман. Себебі уақыттың аздығынан «Соңғы қоңырау» 
атты қойылымды толық көре алмадық. Барлығымыз 
қойылымды үзіп жіберген кезде көңіліміз түсіп, күрсініп 
қалдық. Міне осындай кеш университетте жиі болып 
түрса нұр үстіне нұр болатын еді. Сөзімнің соңын мына-
дай өлең шумақтарымен аяқтағым келеді:

Білімді жастар керек қазақ еліне
Желбіретіп туын ұстар көгінде.
Шет шалғайда жүрсе дағы білім ап,
Қызмет жасар туып өскен жеріне.
Қазақ елін 30 елдің қатарында көрсетіп,
Шет елдерге паш етіп бір таң қылу.
Жаны қазақ деп соғатын жандарға
Рух береді рухани мына жаңғыру!  

Шетел тілдері педагогикалық факультетінің
студенті Олжабек Нұргүл, 1курс, 106-топ

Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл

Абылай xан атындағы xалықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде қарашаның 13ші 
жұлдызы күні Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің 25 жылдығына арналған дөңгелек үстел 
өткен болатын. Жиынға Корей Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Иран, Франция және Қазақстанның 
дипломатиялық қызмет өкілдері қатысты. Талқылау барысында xалықаралық қатынастарды қамтамасыз ету 
жолындағы университет қызметі жайлы және Алматы дипломатиялық клубы мен аймақтыққоғамдық ұжым 
«Қазақстан дипломаттарының бірлестігі» жұмысының басты бағыттары жайлы ақпарат берілді. Сонымен қатар 
ҚР экономикалық қауіпсіздігін қамту және ҚР сыртқы істер министрлігінің қызметі жайлы сұрақтар қарастырылған 
болатын. Әрбір қызмет бабындағы орны бөлек кісі өз сөзі мен ойын ортаға салып, университетіміздің ректорының 
даму шараларына қосқан үлесін де дүйім жұртқа айтып өтті. Өзге ұлт өкілдері ұйымдастыру қауымына 
ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын жаудырды. 

Ал біздің университетіміз осы уақытқа дейін көреген xалқаралық бастамалар мен дүниежүзілік қауымдастық 
тарапынан кең танылды. 
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Жақында университетте 1, 2-курс студенттері 
арасында Қазақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті күні мен Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күніне арналған “Нұрсұлтан Назарбаев 
тұлғасы уақыт ауқымында” тақырыбы бойынша 
“Қазақстан тарихының білгірі” атты дәстүрлі студенттік 
олимпиада болып өтті. Олимпиаданы Қазақстан тарихы 
және қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, 
филос.ғ.д., проф. З.С. Айдарбеков сөз сөйлеп ашты. 
Кіріспе сөзінде ел өміріндегі айтулы мерекенің маңызына 
тоқталып, рухани жаңғыру бағдарламасы туралы айтты. 
Олимпиадаға университеттің Аударма және филология, 
Шығыстану, Шет тілі: екі шет ел тілі, Экономика және 
құқық, Менеджмент және халықаралық коммуникация, 
Халықаралық қатынастар факультеттерінің студенттері 
қатысты. Олимпиада төрт турдан тұрды. 1-турда 
барлық командаларға қайта құру және тәуелсіздік 
жылдарындағы Қазақстан тарихы бойынша блиц-
сұрақтар қойылды.

«Н. Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті және ұлт көшбасшысы» атты 2-турда 
Елбасы өмір жолының негізгі кезеңдерін, оның егемен 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени 
салаларының қалыптасып дамуына қосқан үлесін, 

еліміздің әлемдік қауымдастықтағы жағымды бейнесін 
жасаудағы рөлін қамтыған бағыттар бойынша сайыс 
ұйымдастырылды. Ал «Тарихты жасаушы» атты 3-турда 
әр команда Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері, мақалалары 
мен сөйлеген сөздерінің бірін жеребе бойынша таңдап 
алып, сол тақырып бойынша суретті көрсетілім әзірлеп, 
оның таныстырылымын жасады.

4-турда «Н.Ә. Назарбаевтың өмірбаяны және еңбек 
жолы» атты команда капитандарының сайысы өтіп, 
олар Елбасы өмірбаянының әр кезеңіне байланысты он 
сұраққа жауап берді.

Олимпиада тартысты әрі қызықты өтіп, соңында 
ең көп балл жинаған Менеджмент және халықаралық 
коммуникация факультетінің студенттері жеңімпаз деп 
танылды. Екінші және үшінші орындарды Халықаралық 
қатынастар мен Экономика  және құқық факультеттері 
бөлісті. Студенттер сайысы туралы Қазақстан 
тарихы және қоғамдық ғылымдар кафедрасының 
доценті, филос.ғ.к. М.Ю. Насырова өз пікірін білдірсе, 
университеттің студенттер кәсіподағының төрайымы Г.С. 
Егінбаева мен Жастар ісі жөніндегі комитет төрайымы 
С.Ә. Тілесова сөз сөйлеп,  жүлде алған командаларға 
мақтау қағаздары мен ескерткіш сыйлықтарды табыс 
етті. 

ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ОЛИМПИАДА

Лаура Ғабдуллина, 109-топ студенті, Мейрамхана және мейманхана бизнесі, ФММК
Менің Қазақстаным!

Көгінде қыраны самғаған,
Еліме көз салып тамсанам.
Осындай елім бар,жерім бар,
Атабабам кезінде аңсаған.
Бұл меніңҚазақстаным.
Тұғыры биік тұлғалы,
Алып дала ұлдары.
Мақтанамын елімммен
Тербетіп емдер жырлары,
Ол меніңҚазақстаным.
Ашылмаған сыры бар,
Айтылмаған жыры бар,
Кең байтақ бұл даламның
Ел басында нұры бар.

Бұл меніңҚазақстаным.
Арайлап шуағы атқанда,
Нұрланып күні батқанда,
Қиын күнді өткізіп
Тәуелсіздігін тапқан да.
Ол меніңҚазақстаным.
Арманы болған талайдың
Өткіздін бастан талай мұң.
Бүгінгі күнге шүкір ет,
Бейбітшілік мәңгі сақтаса деп 
қалаймын.
Бұл меніңҚазақстаным.
Ел басым бар, ұлтымды ел 
мақтаған,
Рәмізім бар, құлатпай ұлт 
сақтаған.

Ән ұраным шарықтап 
жер бетінде,
Үмітін жас ұландар 
нық ақтаған.
Бұл меніңҚазақстаным!

Халықаралық қатынастар
факультеті

Аймақтанушы
Орындаған:

Мұратова
Дана Дүйсенбайқызы

213топ



Тіл әлемі 8 Мир языков

Общая редакция – ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, д.филол.н., профессор, академик НАН РК, С.С. КУНАНБАЕВА
Главный редактор – начальник управления УМО, д.ф.н., Т.А. КУЛЬГИЛЬДИНОВА, прессцентр Нурманова А.
Редакционная коллегия: Отв. за выпуск, начальник изд. Б.А. ЕСЕНГАЛИЕВА, дизайнверстка Кынырбеков Б.С.
Учредитель – АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков» имени Абылай хана
Газета зарегистрирована в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации Республики Казахстан
Подписано в печать: 11.12.2017 г., Заказ № 456. Тираж 100 экз.
Отпечатано в издательстве «Полилингва» КазУМОиМЯ им. Абылай хана, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200

30 ноября 2017 года студенты 4-курса, 
специальности «Журналистика» Казахского 
университета международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана провели 
благотворительную акцию в Центре детской 
онкологии при Научно-исследовательском 
институте онкологии и радиологии. Студенты 
собрались, чтобы оказать посильную помощь 
подопечным Центра.

Последний день осени ознаменовался для 
8-х детей от 2-х до 14 лет хороводами и кон-
курсами. Сладкоежки пили чай со тортом и 
пирожными. Студенты поблагодарили руко-
водство Центра за поддержку идеи, а родители 
детей выразили свои добрые пожелания за хо-
рошее настроение подаренное их детям.

Университет рад слышать об инициативе 
студентов, готовых помочь тем, кому выпала 
тяжелая ноша. Мы стараемся всегда поддержи-
вать благую деятельность.

6 декабря 2017 года в Казахском университете 
международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана прошла студенческая 
конференция Модель ООН с участием более 50 
студентов КазУМОиМЯ, Нархоз и КИМЭП. «Модель 
ООН» – это популярная мировая программа, 
которая проходит в режиме мозгового штурма и 
студенческой конференции, а также лучшая школа, 
открывающая целый мир идей, мнений, впечатлений, 
предоставляющая уникальные возможности для 
самореализации и самовыражения, проверки 
и развития интеллектуальных и творческих 
способностей, эрудиции и креативного мышления.

«Модель ООН – Новый Шелковый Путь» 
будет представлена организационным комитетом. 
Они расскажут о работе «Модель ООН – Новый 
Шелковый Путь», проведут тренинг для студентов, а 
также выступят в качестве председателей.

Участие в Моделях ООН способствует 
приобретению и совершенствованию ораторских 
навыков, опыта высококлассных дебатов 
и преодолению страха перед публичными 
выступлениями. Кроме того, заседания проводятся 

на одном из официальных языков ООН, что позволяет участникам 
совершенствовать свое владение иностранными языками. На 
семинар-тренинге студенты научатся самоорганизации, правильному 
распределению времени, построению будущей карьеры на 
международном уровне.

У нас в
alma-mater

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Модель ООН в КазУМОиМЯ имени Абылай хана


