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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Память о Великой Отечественной войне  священна для каждого 

гражданина! Она обеспечивает единство поколений и преемственность 
исторической традиции. И потому защита правды о Победе 1945 года 
является для нас важнейшей нравственной задачей, долгом перед всеми 
жертвами фашизма. 
Из приветственной речи ректора Каз УМО и МЯ им. Абылай хана, 
д.ф.н., академика С.С. Кунанбаевой.

На минувшей неделе, 23 апреля в Казахском 
университете международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана прошла республиканская 
Online-конференция на тему «75-летие Великой победы: 
память, уроки, перспективы исследований»  посвященная 
юбилейной дате Великой Победы. Здесь приняли участие 
известные ученые из различных городов и вузов Казахстана и 
Российской Федерации, руководители научных организации, 
профессорско-преподавательский состав университета. 
Организатор тематического мероприятия – кафедра 
Современной истории Казахстана и мировоззренческих 
дисциплин факультета Международных отношений.  

Со вступительной речью выступила проректор по 
науке и инновационному развитию КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана, профессор Майра Уалиевна Успанова, а также 
заведующий кафедрой Современной истории Казахстана и 
мировоззренческих дисциплин, профессор З.С. Айдарбеков. 
Модератором конференции была представлена кандидат 
исторических наук, доцент Г.А. Шотанова.   

Всестороннее научное осмысление коллективной 
памяти о Великой Отечественной войне в контексте 
актуальных методологических подходов, исследований 
и интерпретаций для формирования беспристрастного 
общественного восприятия вклада народов СССР и других 
стран в победу разбирался в процессе работы конференции. 
Также рассматривался поиск новых направлений и 
форм популяризации исторического знания о Великой 
Отечественной войне в современном общественном 
сознании.

Стимулом для активной работы конференции 
стало обращение ректора КазУМОиМЯ, академика 
С.С.Кунанбаевой. В ее речи была отметила историческая 
миссия вуза: «История становления и развития Казахского 
университета международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана, тесна связана с Великой отечественной 
войной, ведь его становление произошло в советский период 
в 1941 году. Тогда институт состоял из трёх факультетов - 
английского, немецкого, французского языка. С началом 
Великой Отечественной войны преподаватели и сотрудники 
института, студенты и аспиранты уходили на фронт, 
работа всех академических подразделений была прежде 
всего ориентирована на помощь фронту. При всем этом 
продолжалась и научная работа. На службу фронту, армии, 
будущей победе была поставлена и научно-исследовательская 
тематика».

На конференции были заслушаны доклады: декана 
факультета Международных отношений КазУМОиМЯ, 

д.и.н., профессора З.Дж. Шаймардановой «Война – 
она разная»; главного научного сотрудника Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, д.и.н., 
профессора Г.К. Кокебаевой «Ленд-лиз және батыстық 
одақтастардың жеңіске қосқан үлесі»; директора научно-
исследовательского центра «Мәңгілік ел» при Атырауском 
государственном университете им. Х.Досмухамедова, 
д.и.н., профессора А.К. Аққали «2016-2018 жылдары Брест 
қамалындағы реконструкция барысы»; директора научно – 
исследовательского центра Истории и этнологии Казахского-
Российского международного университета (г.Актобе)  
Е.И. Медеубаева «Великая Отечественная или Вторая 
мировая? О влиянии на историческое сознание современного 
казахстанского общества памяти и Великой Отечественной 
войне/Второй мировой войне»; директора Государственного 
архива Атырауской области, к.и.н., доцента С.О. Қуаныш 
«Ұлы Отан соғысына қатысты идеологиялық ұстанымдарды 
қайта қарау туралы»; руководителя отдела публикации 
и использования документов Государственного архива 
Восточно-Казахстанской области (г. Усть-Каменогорск) 
Т.В. Шустовой «Великая Отечественная война в фондах 
Государственного Архива Восточно-Казахстанской 
области»; ведущему научному сотруднику Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, к.и.н.  
Е.М. Ужкенову «Оборонительная стратегия стран Европы: 
достижения и неудачи»; старшего преподавателя КазАТУ 
им. С.Сейфуллина, к.и.н. К.В.  Джумагалиевой «Положение 
военнопленных в СССР в годы Великой Отечественной 
Войны»; сотрудника Центра международных программ 
г. Нұр-Сұлтан, к.и.н., доцента К.Т. Кусаиновой «Любовь 
к Родине не знает половинчатости»; д.ф.н., профессора  
З.С. Айдарбекова «Рухани  жаңғыру» и задачи 
образования:новые горизонты военно-патриотического 
воспитания молодёжи и динамика идей: к 75-летию 
Победы во Второй Мировой войне»; доцента КазУМОиМЯ  
Н.Т. Жанаковой «Қазақ теңізшілерінің  Ленинградты қорғауға 
қосқан үлесі – ерен ерлік  үлгісі».

 Также конференцию поддержали коллеги из 
Института Татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук (г. Казань) – старший научный сотрудник 
С.Г. Белов, руководитель научного центра татарской 
диаспоры, к.и.н. Б.Л. Хамидуллин, Р.Р. Салахиев, старший 
научный сотрудник Ф.Г. Миниханов; заместитель директора 
Института Философии, политологии и религиоведения, 
д.филос.н, профессор С.Е. Нұрмұратов.

Шотавнова Галия Айтжановна, 
к.и.н., доцент КазУМОиМЯ им.Абылай хана
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Достижение университета  

Поздравляем коллектив Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана с успешным прохождением международной 
аккредитации!

Решением заседания Аккредитационного 
Совета Независимого агентства аккредитации и 
рейтинга от 9 июня 2020 года принято решение о 
международной специализированной первичной 
аккредитации образовательных программ 
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана 
сроком на 5 лет:

6В04101 Экономика;
6B04102/B046 Мировая экономика
6В04201 Юриспруденция
7М04101 Экономика (НПН)
7М04101 Экономика (ПН)
6В111 - 01 Организация и управление туризмом
6В111-03 Менеджмент в индустрии гостеприимства
7М111- 01 Инновационные исследования в 

сфере туризма
7М111-02 Организация и управления 

туризмом
6B04103 Государственное управление и 

менеджмент

7М04133 Стратегический менеджмент и 
бизнес-администрирование (НПН)

6В03201 Журналистика и реклама
7М03201 Журналистика
6В03202 Связь с общественностью и 

человеческие ресурсы (PR&HR)
6В041-0410-06 Маркетинг и бизнес 

коммуникации
Ректорат университета поздравляет 

профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников и обучающихся университета 
с заслуженным успехом, являющимся 
закономерным следствием профессиональной 
работы по подготовке университета к 
прохождению государственной аккредитации!

Желаем успехов в образовательной, 
научно-методической, международной, научной 
деятельности, открытия новых современных 
образовательных программ, направлений и 
профилей подготовки!
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Абай мұрағаты – ұлт құндылығы

Алаштың айтулы ақыны Мағжан Жұмабаев 
Абайға «Шын хакім, сөзің асыл, баға жетпес. Бір сөзің 
мың жыл жүрсе де, дәмі кетпес» деп баға берген 
екен. Осы сөздерді құптайтын ойды Абайдың өз 
шығармаларынан көре аламыз. Абай «Көп адам дүниеге 
бой алдырған. Бой алдырып, аяғын көп шалдырған. 
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы. Өлмейтұғын артына 
сөз қалдырған» деп болашақта өзінің жазбалары 
қазақ халқына таусылмас қазына боларын болжап 
кетпен бе деп ойлайсың... Ұлы Абайдың туғанына 
175 жыл толғанда артында қалған  ұрпақтары Абай 
атасының пәлсапалық ой тұжырымдарын бойына 
сіңдіріп, шығармашылығымен дүние танып, өз білген-
түйгендерін барша жұртқа насихаттайтын әдеби 
шығармашылық кештің өтетінен білді ме екен?

Абылай хан атындағы қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдер университетінің 
халықаралық қатынастар факультетінің 1 курс 
студенттері және  кәсіби бағыттағы шетел тілі 
кафедрасы оқытушыларының ұйымдастыруымен 
қазақтың біртуар ұлы, ойшыл, данышпан ақын, дана 
ғұлама, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы 
Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған 
“Абай мұрасы – адамзаттың асыл қазынасы” атты 
тәрбие сағаты  2019 жылдың қараша айының 22 
жұлдызында атап өтілді. Кеш қазақтың бас ақыны 
Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығына 
арналды. Мәдени шараның негізгі мақсаты -  
жастарды қазақ ақынының әдеби мұрасына баули 
отырып, Абайдай ғұламаның шығармашылығын 
насихаттау, жас ұрпақтың бойында патриоттық 
сезімді қалыптастыру, талантты жастардың өнерін 
асқақтатып, шыңдай түсуге қолдау көрсету. 

Абай - қазақ әдебиетінде  ең көп зерттелген 
тұлға. Абай туралы зерттеулер жүргізіп, ірілі-
ұсақты пікір қалдырғандар, мәліметтер жинақтап, 
монография, мақала жазғандардың саны азды-көпті  
5000-нан асады екен. Абайдың жеке шығармалары өз 
алдына бір төбе. Алғашында Абай өз өлеңдерін досы 
Көпбайдың атымен беріп отырған. Тек 1886 жылдан 
бастап өз атымен жариялайды. Абайдың ғылымға, 
өнерге арнап белсене өлең жазуы 40 жасынан 
басталады. Оқырман жас түлектер ғұлама ақынның 
жеке өмірі мен шығармашылығы жайлы  деректермен 
осы іс-шара аясында ұйымдастырылған «Ұлы 

халықтың ұлы Абайы» атты көрмесінде таныса 
алды.  

Абайдың рөлін сомдаған Дидар Қалдыбек 
«жүрегімнің түбіне терең бойла, Мен бір жұмбақ 
адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде 
өстім, Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма» деген 
сөздерімен сахна төріне шықты.  

1845 жылы 10 тамызда Шыңғыс тауларынның 
бөктерінде дүниеге келген Ибрахимды анасы Ұлжан 
«Абай» деп еркелетіп атаған. Бұл есім адамзат 
тарихында алтын әріптермен жазылып, есімі ел 
есінде мәңгіге қалды. Өз заманындағы атақ-даңқы 
алысқа кеткен әкесі Құнанбай ұлының зеректігін 
байқап, Абайды Ахмет-Риза медресесіне береді.  
Абайдың балалық шағынан алынған қызықты 
мәліметтерді кеш жүргізушілері көрермендерге 
таныстырып, ақынның шығармашылығы жөнінде 
бейне жазба көрсетті. 

Ғылымға бет бұрған, өнерге бой алдырған 
жастар аталмыш іс-шара барысында Абай ақынның 
үздік өлеңдерін, қара сөздерін мәнерлеп оқып, әндерін 
құбылжыта домбырамен сүйемелдеп орындады. 
Көркем сөз оқу және ән айту шеберлігін қатар игерген 
студенттер ұлттық киімде көрермендердің назарына 
М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясынан 
Абайдың өмір жолдарынан үзінді сахналық қойылым 
көрсетіп, ұлы ақынды қазақ халқын мешеуліктен 
құтқару, тығырықтан жол табу мақсатында ғылымды 
уағыздағанын, өз елін ел етуді ойлаған, осының жолын 
іздеген қоғам қайраткері ретінде көрсетті.  

Абай атамыздың осындай мол ғибратлі, 
өнегеге толы ғұмыры  жастарға үлгі болмақ. Соның 
бірден-бір дәлелі – бесіктен Абай шығармаларымен 
тәрбиеленген, Абайдың хакімдігін кемеңгер 
қаламгерлігіне бас иген Айсымбат Жұмахан  
данышпан Абайға арнауын орындап, өзінің ақындық 
өнерін таныта білді.  

Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылым-
дарының кандидаты Елубаева Перизат Қазақстан 
Республикасының Ғылым және білім министрі Асхат 
Аймағамбетовтің «Абайдың #175» атты Абай 
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өлеңдерін оқуға шақыруын қолдап, Абайдың №19 қара 
сөзін алғылшын тілінде орындап, университеттің 
профессор-оқытушылар құрамы мен студенттерін 
эстафетаны жалғастыруға шақырды. Өз сөзінде 
Перизат Келдібайқызы “Абай атамыз артынан 
терең ойға толы – адамгершілікке, имандылыққа, 
биік парасаттылыққа шақырған алуан өлеңдерін 
жас ұрпаққа қалдырды. Солардың бәрін бүкіл әлемге 
таныстырсақ” деген ойын білдірді.
Кеш соңы көрермендердің қатысуымен Абай 
өмірі мен шығармашылығына арналған Kahoot 
интерактивті қосымшасы арқылы викторина ойна-
тылды. Көрермендер де жауап беруден қалыс қалмай, 
өте жоғары белсенділік танытты. Ойын соңында 
жеңімпаздар анықталып, сыйлықтармен марапат-
талды. Бұл тәрбие сағаттың ұлы ақын Абайдың 

шығармашылығын өскелең ұрпаққа насихаттап, 
жастардың ұлт мұрағатын аса бағалы құндылық 
ретінде дәріптеуге тамаша мүмкіндік берді. Белсенді 
қатысушыларға университет ректоры - академик 
Салима Сағиқызы Құнанбаеваның атынан алғыс хат-
тар және естелік сыйлықтар тапсырылды.  
Абай – қазақ халқының кемеңгер, дана ақыны. Қазақ 
жұрты үшін Абай жазбалары - сусындайтын нәр, 
даналық бұлағы, рухани азық. Абайдың сөздері тек 
қазақ қоғамына ғана емес, жер шарындағы барлық 
халыққа ғибрат болатындай, бүкіл адам баласына 
ортақ саналы ой айтқан ойшыл. Сондықтан «Абай 
мұрасы - адамзаттың асыл қазынасы» деп мақтан 
ете аламыз.

Кафедра меңгерушісі
Елубаева П.К.
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      Рухани жаңғыру

«Абай: кеше және бүгін»
Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, 

ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін 
қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел 
тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, 
бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, 
мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, 
кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс 
ретінде бағаланды. Мемлекет басшысы 
Қасым – Жомарт Тоқаевтың «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы 
бүгінде мемлекетіміздің барлық жерлерінде 
талқыланып аталмыш шараға өз үлестерін 
қосып жатыр. Абай шығармалары шынымен 
де аса маңызды мағынаға ие, әсерлі 
лирикалық шығармалары адам баласының 
жүрегін шымырлатпай қоймайды. Қазақ 
даласында, біздің тарихымызда талай 
батыр бабаларымыз, хандар, билер, жыршы-

жыраулар, асылы абыздарда өтті. Бірақ 
Абай қазақ даласында біреу өйткені ол орта 
Азиядағы қазақ даласынан шыққан философ. 
Барлық шығармаларын философиямен 
ұштастырды, бұл ұлы іс деп есептеймін. 
Ғаламда ғылымның алар орны ерекше бүгінгі 
күні біз Абайдың философиясын барлық 
бағытта пайдалансақ болады олар: шәкірт 
тәрбиесі, тұрмыстық мәдениет, қоғамдық 
даму, ел басқарудағы мәдениет, Отбасын 
құру  және ғылым мен білім бағыты.

Ел жастарына бүгінгі күні Абай 
шығармалары болашақ үшін мирас осы 
қағиданы біз басты назарда ұстауымыз 
керек. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 
жылдық мерейтойымен шың жүректен 
құттықтаймын!

«Рухани жаңғыру» Қоғамдық даму 
орталығының басшысы

Сержанов Бауыржан Ерланұлы 
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Культура и мы

В рамках программы «Рухани жаңғыру» в 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана прошел цикл мероприя-
тий «Абай: вчера и сегодня», посвященая 175-летию со 
дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, 
общественного деятеля Абая, которое мы будем 
отмечать в этом году. Цель данного мероприятя - 
это популяризация творчества великого казахского 
поэта Абая Кунанбаева, актуализация философских 
идей Абая, приобщение молодежи к изучению 
казахской и мировой культуры, философских взглядов 
и убеждений основоположника казахской письменной 
литературы, описание ценностей, роли и значения 
трудов Абая для культуры казахского народа и 
мировой культуры. Формирование патриотизма и 
любви к родине, привитие эстетико-нравственных 
качеств в студенческой среде. 

Цикл мероприятий состоял из конкурсов: 
1) Конкурс стенгазет по следующим темам: 
• «Слова назидания» Абая
• Абай как личность (автопортрет)
• Абай и казахская степь

Стенгазеты были вывешаны в опреленных 
местах для каждого факультета и выложены в 
социальные сети для открытого голосования.

По итогам голосования в соц.сетях места 
были распределены следующим образом: 1) «ФПиФ» 
2) «ФВ» 3) «ФММК»

2) Конкурс на лучшее эссе «Абай жолы /  
Путь Абая»:

• Жизнь Абая
• Творчество Абая
• Философия Абая
Лучшее эссе будет опуликовано в газете 

университета «Тіл Әлемі». Победители в этих 
номинациях были опрелены специально созданной 
комиссией из числа ППС университета. Эссе были 
представлены на казахском, русском и английском 
языках. По решению комиссии  лучшими в данной 
номинации стали:

1-е место (каз.отделение) – Кәрімбаева Самал 
(«ФММК», Туризм – 202 гр.)

1-е место (рус.отделение) – Кубаш Алишер 
(«ФМО», МО – 102 гр.)

1-е место (анг. отделение)- Камолодинова 
Дария (Факультет востоковедения)

3) Конкурс поэзии – это заключительный 
этап, в рамках которгого студенты выступали по 
следующим номинациям:

• «Лучший чтец»
• «Лучший музыкальный номер»
• «Испонительское мастерство»  
Здесь лучшими были:
1 этап. Поэзия:
Гран-при - Хабибуқызы Айша
1-е место - Айтуған Ақжан
2-е место - Ниетқали Мөлдір
3-е мсето -Тлеуқабақов Алишер и Айтуған 

Азамат
2 этап. Арнау:
1-е место - Қапаш Аян
3 этап песня:
1-место - Бисенова Айбаршын
2-место - Атимтаева Арай
3-место - Амангелдиева Меруерт
3 этап.Языки:
1-место - Берікұлы Мадияр
2-место - Шаймакова Тоғжан
3-место - Лаубер Надежда

Итогом конкурса  стала концерная программа, 
где всем участникам победителям по вышеназванным 
номинациям были вручены  грамоты и ценные призы.          

Хотелось бы отметить, что КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана, понимая значимость идей 
казахского просветителя Абая, вносит свой вклад 
в дело популяризации наследия великого гуманиста 
Великой степи и проводит разнообразные 
мероприятия, посвященные ознакомлению с 
философскими, общественными взглядами, 
литературным наследием Абая. Обладая глубокими 
знаниями и большим сердцем, казахский поэт 
стремился к совершенству мира и человека. Он 
указывал путь - образование, мораль, духовный рост, 
и задача нашего вуза состоит в том, чтобы донести 
эту мысль Абая до каждого студента.

«АБАЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
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   Новости и объявления

Студентка 1 курса по 
специальности «Туризм» Абилкаир 
Альбина получила диплом I степе -
ни в  I Республиканской олимпиаде 
(IV сезон) по английскому 
языку.Также заняла I место  
внутри вузовской студенческой 
международной научно-
практической конференции 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ».

В рамках учебной практики 
студентов 2-го курса по специальности 
«5B020200 Международные отношения» и  
«5B050500 Регионоведение» факультета 
международных отношений в онлайн 
формате 9-10 июня прошла лекция «Китай в 
Центральной Азии: взгляд из Кыргызстана», 
прочитанная кандидатом политических наук, 
доцентом Н. Мураталиевой. В ходе онлайн 
лекции  прошло  обсуждение актуальных 
вопросов экономической политики Китая 
в центральноазиатском регионе и  по 
проблемам безопасности.

Наргиза Мураталиева - кандидат 
политических наук, доцент Кыргызско-
Российского Славянского университета 
(Бишкек, Кыргызстан).  Автор монографии 
«Россия и Китай в Центральной Азии», 
соавтор около 10 монографий, автор более 
50-ти аналитических статей в онлайн 
изданиях и рецензируемых изданиях.

В рамках учебной практики 
студентов 2-го курса по специальности 
«5B020200 Международные отношения» и  
«5B050500 Регионоведение» факультета 
международных отношений в онлайн 
формате 11-12 июня  прошла лекция 
«Гуманитарная помощь Казахстану в борьбе 
с COVID-19», продготовленная А. Ареновой,   
руководителем политической группы 
Представительства МИД РК в г. Алматы. 
В ходе онлайн конференции состоялось 
обсуждение актуальных вопросов внешней 
политики Республики Казахстан в условиях 
глобализации.

Аренова Алмаша Арыстановна – 
руководитель политической группы 

Представительства 
МИД РК в городе Алматы

Лекции «Китай в Центральной Азии: взгляд из Кыргызстана» и «Гуманитарная 
помощь Казахстану в борьбе с COVID-19»


