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Егемен елім із үшін бүгін 60 жы лды ғы  аталып өтіп жатқан Ш ығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетін ің  орны бөлек. Ол ыемлекетіы іздің экономикасы нен мәдениетін ің дамуына 
белсене араласып отыр. Сонау егеыендікке қол жеткен ж ы лы  Өскемен педагогикалы к 
институты қ^за кгы ң  іл ім -ғы лы мы ны ң дамуында өз інд ік  орны бар Ережеп Мәмбетқазиевтің 
м уры нды қ болуымен университет дәрежесіне жеткен-д і. Содан бері оны ң аты ғана емес, 
заты да өзгеріп, білім берудегі жаңаш ы лдығы  да сан есе артқанын уақы т көрсетіп келеді.

Шығыстағы біл імнің қара шаңырағы -  Сәрсен Аманжолов 
атындағы мемлекеттік университеттің 60 жылдығына арналған 
мерейтойды аш қан облыс Әкім і Бердібек С А П А Р Б А Е В  сөзін 
осылай, үлкен ілтипатпен бастады. Аталған мерекеге тек өз 
ел ім ізд ің  ғана емес, Қытай, Ресей, Моңғолия сынды 
мемлекетгердің ғалымдары да жиналды. Бүгінде білім берудің 
сапасы жағынан жургізілетін рейтинг-бағалау бойынша бұл оқу 
орны Қазақстанның ең өрелі білім беруі негізделген, жан-жақты 
дамы ған университеттерін ің қатарына кіріп отырғанын тілге тиек 

еткен аймақ басш ысы ол жыл сайын 50-ге ж уы қ м ам анды қ бойынша түлек ұш ыратынын жене ол 
түлектер елдің индустриялық-инновациялық дам уы на ерекш е үлес қосып келе жатқанын жеткізіп, 
білім ордасының басты міндеті алыс-жақын ш етелдердің жоғары  оқу орындарымен тығыз байланыс 
ж асап, студенттермен алмасу екенін баса айтты.

Содан соң-ақ оқу орнының биік белестен көрінуі жолында еселі еңбек етіп келе жатқан бірнеше үстаз- 
ғалы мдарды  марапаттады. А йм ақ басш ы сы ны ң қолынан университеттің М аратбек А қанов, Ж ұбанды қ 
А дайханое, С іләмбек Оразалин, тағы бірнеше ғалым-оқытуш ылары грамоталар мен тесбелгілер 
алды.

Мерейтой басталмас бұрын университеттің әк ім ш іл ік  ғимаратының кіреберістегі кең фойесінде 
қойылып, «Университеттің 60 жылдығына орай ж ары қ көрген 60 монография көрм есЬ , 
«Университеттің ғы лы ми-техникалы қ жетістікгер көрмесі» және «Кітапхана мен мұражай қорларының 
зкспозициялы қ көрм есЬ  атты үш  бірдей тақырыпты қамтыған танымдық, деректі үсы ны лы м дарды ң 
осы білім ордасының айқын бет-бейнесі екенін айта келіп, мұндағы  білгір оқытуш ылар туралы әдемі 
әңгіме тиегін ағытқан Ережеп М әмбетқазиевтің сөзі жиналған қауымды баурап алса, білім ордасының 
бүгінгі басш ы сы , ғылым докторы Мейір Е скендіров пен Ислам әлемі ғылымдары А кадем иясы ны ң бас 
директоры Муниф Рафз Абдел-Хамид Зоубидің мәнді де мазмұнды баяндамалары танымды шықты.

-  Б ілім ордасы білім беру, ғылымды дамыту және салада инноеациялық бағдарламаларды ж узеге 
асыру бойынша үш  бағытта ж ұм ы с атқаруда. Б ізд ің  ел университетгері арасында алдыңғы лектен 
кер інуім із тек осындағы  оқытуш ылардың, ізденімпаз студенттердің арқасы деп ойлаймын. Биылғы 60 
жы лды ғы мы з бүйыртса, келесі жылы кең көлемде атап етуді ойластырып отырған Серсен 
Аманжоловты ң 110 жы лды ғы мен жалғасатын болады, -  дейд і университет ректоры Мейір Ескендірое.



О сының бәрін өткергеннен кейін намазхан жамағатпен бірге мұсылман баласына сүннет саналған 
«сәлем» намазы оқылып, қатымханада ас беріліп, кұран бағышталды.

Үлықбек ЕСДӘУЛЕТ, ақын. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:
-  Үлы Ерт іст ің бойында, Күлтегін мен Тоныкөк дүниеее келген қасиетті Алт ай өңірінде 
сә /лет т і мешіт бой кетерді. Бүл меш іт  өз қолдәрыңызбен тұрғызылып, өз жүректеріңізде 
жасалған жобамен салынып, пайдалануға берілді. Оның ашылуына еліміздің әр түкпірінен белгілі 
түлғалар, қоғам қайраткерлері мен ақын-жазушыларымыз келіп қатысуда. Осы ғимаратты  
түрғызуға барлықтарыңыз атсалысып, қаржылай да, ж үм ы с куш імен де көмек керсеткен  
екенсіздер. Мүның өзі еліміздің береке-бірліеін, ынтымағын әйғақгпайды. Жаңадан ашылған 
мешіт іміз имандылықтың, едет-гүрпымыз бен ар-ұятымыздың бесігі болсын.

Дулат ИСАБЕКОВ. жазуіиы. драматург. Мемлекеттік сыйлықтың иегері:
-  Бүгін, міие, Ш ығыста анау Иерусапимдөгі «Алъ-Ақсаға» үқсайтыи, мынау өзіміздің  
Астанамыздағы «Өзірет Сүлта.ч» мешітіне үқсайт ын сәулетті де керікті мешіт бой кетеріп 
отыр. Әрине, елімізде басқа мешіттер де салынып жатыр, алайда бүл ғимараттың олардан 
орны белек. Мүның бері теуелсіздігіміздің арқасы, ейтлесе, баяғы заман болса мү.чдай қүрылысты  
саламыз деген ой үш үйықт асақ түсімізге де кірмес еді ғой. Енді, міне, егемендіктің арқасында 
осының бері кез алдымызда болып жатыр. «Біткен істің басына, жақсы келер қасына» демекші, 
бүгін осы салтанатты шараны өздеріңізбен қатар белісуге еліміздің игі жақсылары, зиялылары  
келіп отыр. Бүл кун мемлекетіміздің тарихында қалатын маңызды кун болмақ. Елімізде мешіт  
кебейе берсіи, мешіт кебейсе, бесік те кебеймек.

Ибраһіім Хасан СЕЙФ, Қазақстандағы Біріккен Араб Әмірліктерінің Төтеніие жене 
өкілетті елшісі:
-  Бүл куні біз жоғары мертебелі Қазақстан Президенті Нүрсүлтан ИАЗАРБАЕВТЫҢ сіздердің 
мемлекеттегі экономикалық жене саяси бағытта қол жеткізген толағай жетістіктеріне ғана 
емес сонымен бірге руханы, медени салаларда да дұрыс саяси бағыт үст аныл отырғандығының  
куесіміз. Өлем діндерінің басын қосқан ауқымды жиындарды үйымдастыруға тікелей басшылық 
етуін былай қойғанда осынау Өскеменде ашылған мешіттің езі Нүрсүлтан Өбішүлының исламға 
дееен, жалпы, дінге дееен үст анымының дүрыстығын керсетеді. Мен Араб елінің атынан 
Қазақстанның Президентіне, Үкіметіне, жергілікті басшылары мен халқына алғысымды білдіріп, 
тағы бір іргелі мешіт үйінің ашылуымен құттықтаймын.

Серік Қүмарғалиупы



Салиқалы басқосу барысында аталған білім ордасын бейнекөрсетілім арқылы соңғы бірнеше жыл 
бедерінде онымен студенттер және оқытуш ылық құраммен алмасып келе жатқан Оңтүстік Кореяның, 
Порто униеерситеттерінің (Португалия), сондай-ақ, Ф ранцияның Севр қаласындағы  халықаралық 
педагогикалы қзерттеулер орталығының өкілдері күттықтады. Соңғы өкілд ің айтуына қарағанда, келесі 
жылы Ф ранцияда Қазақстан жылы, ал 2014 жылы Қазақстанда Франция жылы деп аталып өтетін 
кезеңге үлкен үм іт артылып отырған көрінеді.

Бүл ш етелдік оқу орындары өкілдерін ің қутгықтауын іле Ш ҚМ У-дың бүдан бүрынғы ректоры Арыстан 
Ғазалиее, С емейдегі жоғары  оқу орындарының басшылары қүттыктап, сый-сияпаттарын үсы нды .

Екі кунге жоспарланған «Аманжолов оқулары» аясындағы  халықаралық ғылыми-тәж ірибелік 
конференцияға қатысуш ылар бүгін секциялар бойынша ж үм ы с істеп, дөңгелек үстел отырыстарын 
және ш еберлік сыныптарын өткізуде.

Ғафура Сәрсенбіійңызы


