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Барша мұсылман жұртшылығы асыға күткен Құран Кәрімнің асыл
аяттары түсе бастаған қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл айда исі
мұсылман жамағат таңның атысынан күннің батысына дейін ауыз
бекітіп, Жаратушыға жаппай құлшылық етеді. Он сегiз мың ғаламның
жаратушысы Алла Тағала екi аяқты пендесiнiң мойнына 5 парызды
жүктеген. Сол парыздардың бiрi – ораза ұстау. Құран Кәрiмде: «Рама-
зан – адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем
тұтынатын жолбасшы ретiнде Құран түсiрiле бастаған ай. Сендерден
кiм рамазан айында болса, ораза ұстасын. Кiмде-кiм науқас болып,
әйтпесе, жолсапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесiн. Аллаһ сен-
дерге жеңiлдiк болуын қалайды, ауырлық түсiргiсi келмейдi» дейдi (Ба-
қара сүресi, 2/185).

Мұсылман ай күнтізбесі бойынша әр жылғы ораза оның алдыңғы
жылғы ораза уақытынан 10-11 күнге бұрын ұсталады. Яғни биыл, Ра-
мазан айының бірінші күні тамыз айының 11-нен басталып, қыркүй-
ектің 8-не дейін 29 күнге созылады. Бұл айда әрбір мұсылман азамат
тек ас-ауқаттан ғана тиылып қоймай, жаман әдет, теріс пиғылға да
құлып қояды. Имам-ғалымдар бұл ай тақуалыққа жетелейтін, азды-
көпті жасалған кемшіліктің кешірілер мерзімі дейді. Сонымен қатар бұл
айды он екі айдың сұлтаны деп те атайды. Өйткені мұсылмандарды
ұлылыққа, Аллаға деген сенімімізді күшейтуге, сондай-ақ ораза тұтып,
өзіміздің жан дүниемізді тазартуға шақырады. Сондықтан Алла Тағала
адам баласының иманын арттырып, еркіндікті сезінуге, өзіне-өзі бақылау
жасауына және нәпсісін тәрбиелеу үшін осы Рамазан айында ораза тұту-
ды әмір еткен. Бұл жайында қасиетті Құран Кәрімде былай баяндалады:
«Әй, мүмиіндер! Сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз
етілді» («Бақара» сүресі, 183-аят).

Рамазан айының тағы бір атауының бірі – сабыр айы деп аталады.
Бұлай аталу себебі адамдар бір ай бойы таңның атысынан күннің баты-
сына дейін ораза ұстап, аштан-аш жүреді. Осылайша аш жүру адам бала-
сын үлкен сабырлылыққа итермелейді. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Ораза -
сабырдың жартысы, ал сабыр - иманның жартысы» деген.

Бұл айда мұсылмандар бір-біріне деген реніштерін кешіріп, кедей-кеп-
шіктерге садақа беріп, жақсылықты көп жасауға тырысуы қажет. Соны-
мен қатар, ораза тұтқан адамдарға ауызашар берудің де сауабы мол
екені айтылған.

Ораза деген не?

Рамазан айы – Аллаһ Тағаланың ерекше ықыласы түскен, шарапаты
мол, iзгi ниеттi iске сауабы көп, жыл он екi айдың ең қадiрлiсi. Исi мұсыл-
ман қадiр тұтатын қасиеттi Құранның алғашқы аяттары да Алла тарапы-
нан рамазан айында түсiрiле бастаған. Сондықтан, Рамазан айы – Құран-
ның, құлшылық пен тәуба, кешiрiмнiң айы. Қазақстанның  барша мұсыл-
ман қауымы «Осындай шарапаты мен шапағаты мол қасиеттi айға аман
жеткенi үшiн әрбiр мұсылман баласы шүкiршiлiк ете отырып, қадiр-қасиетiн
жете ұғынуы тиiс» дейді ҚДБ-ның БҚО мешітінің өкіл имамы С.Сейтбек.

Оразаның пайдасы

Ораза – адам үшiн ең керектi дәрi, рухани әрi материалдық, медицина-
лық диета. Адамның тынбай iшiп-жей беруi оның денсаулығына зиян.

Қасиеттi рамазан айы мүбарак болсын!
«Ақылды адамға иман парыз.
Иманды адамға ғибадат парыз»

Абай

Рамазан айындағы ораза он бес сағатты, сәресi iшiлмесе, жиырма
төрт сағатты құрайды. Осыншама уақыт аштыққа төтеп беру шы-
дамдылық пен төзiмдiлiктi шынықтырады. Демек, ауыз бекiтiп, ораза
ұстаудың рухани және дiни тұрғыдан да, адам ағзасына медицина-
лық тұрғыдан да келтiретiн пайдасы зор. Мысалы, ораза ұстау iшек
ауруларына ем ретiнде кеңiнен қолданылады. Кейбiр терi аурулары-
ның жақсаруына, асқазан мен iшек жұмыстарын жеңiлдетуге де септiгi
мол. Бүйрек, бауыр, қуық, сусамыр (қант диабетi), жүрек пен тамыр
ауруларына адам ағзасының қарсы тұру қабiлетiн де жақсартады.
Әлемге танымал ғалым, медицина ғылымдарының докторы Алекс
Каррел: «Белгiлi бiр уақыт аралығында ашығу бауырдағы шекерлердi,
терi астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк бауыр жасу-
шаларындағы (клеткаларындағы) протеиндердiң белсендiлiгiн артты-
рады. Барлық мүшелер өз құрамы мен жүректiң бiртұтастығын қорғау
үшiн жанын сала әрекет етеді. Мiне, осылайша ораза тканьдердi таза-
лап, өзгертiп отырады» деп жазған.

Ораза тыйым салады

1948 жылы Араб елдерiнiң бiрiндегi әл-Әзхар университетiнiң Фәтуа
комиссиясы арнайы қаулы шығарған. Бұл қаулыда «Оразаны бiле
тұра әдейi бiр нәрсенi iшiп-жеу, әдейiлеп құсу бұзады» делiнген. Егер
адам ораза ұстап жүргенiн ұмытып кетiп, аузына ас салса ораза
бұзылмайды. Түтiн, шаң, қар түйiршiктерi мен жаңбыр тамшылары
сияқты басқа да жеуге жарамайтын , ауаға тез таралып  кететiн
нәрселердi ерiксiз иiскеу немесе iшке тарту, көзге сүрме жағу (маки-
яж), қошиiстi гүл мен әтiрлердi иiскеу де оразаға зиянын тигiзбейдi.
Қан алдыру, сүлiк салдыру, тiс жұлдыру (ауыздағы қан немесе дәрi
тамақтан өтiп кетпеуi тиiс), құлаққа және көзге дәрi тамызу, құлаққа
су кiру де оразаны бұза алмайды. Ал мұрынға дәрi тамызса, ораза
бұзылып, қазасы өтеледi. Сонымен қатар әйелдер ораза ұстар кезде
хайыз бен нифастан таза болуы шарт. Олай болмаған жағдайда ғұсыл
дәретiн алғаннан кейiн ораза жалғастырылып, кейiн хайыз болған
күндердiң қазасы өтеледi.

Пiтiр садақасы

Пiтiр садақасы – дененiң зекетi немесе нисап мөлшерiндегi бай-
лыққа ие (85 грамм алтын) мұсылманның беруi тиiс садақасы. Сада-
қаны ораза басталысымен беруге болады. Қазақстан мұсылманда-
ры дiни басқармасы тарапынан биыл бекiтiлген бiр пiтiр садақаның
көлемi Орал қаласында 100 теңге (2 келі бидай құны). Ескеретiн жайт,
қазiргi нарық талабына сәйкес, пiтiр садақаның мөлшерi де республи-
каның әр жерiнде әрқалай болады. Аяғы ауыр әйелдер, жазылмай-
тын дертке ұшырағандар мен денсаулығы жарамайтын адамдар ауыз
бекiтпей-ақ, ораза ұстауға мiндеттi әрбiр күнi үшiн пiтiр садақа беруге
болады.  Аллаһ Тағала бұл туралы : «Ораза ұстауға шамасы
келмейтiндер бiр жарлының тамағын төлесiн» дейдi (Бақара сүресi,
2/184).

(Жалғасы 3-бетте.)
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Міне, осындай ұранмен тамыз айының 1-6
жұлдызында Ақмола облысы Бурабай ауданын-
да ІІ жастарға арналған инновациялық білім беру
лагерінің 3-кезеңі өткізілді. Аталмыш лагердің өтуі-
не еліміздің Білім және ғылым министрлігі мен
«Нұр Отан» Халықтық-Демокра-
тиялық партиясының «Жас
Отан» жастар қанаты мұрындық
болды. Басты мақсат – еліміздің
білімді де белсенді жастарының
бастарын қосып, олардың дема-
лыс уақыттарын тиімді пайдала-
ну болып табылды. Негізінен, ла-
герь жұмысы 3 кезеңнен тұрды,
1-кезеңі – «Белсенді», 2-кезеңі –
«Кәсіпкер», 3-кезеңі – «Отан-
шыл» деп аталды. Өзім 3-кезең-
ге жолдама алдым. Небары алты
күн демалсам да, лагерде
өткізген күндерім өте қызықты
да мәнді өтті. Еліміздің түкпір-
түкпірінен жаңа достар таптым.
Лагерь инновациялық білім беру деп аталғандық-
тан біздерге «Нұр Отан» ХДП-ның парламента-
ризм институтының саяси зерттеулер бөлімінің мең-
герушісі Буканова Жанар Қалиқанқызы, С.Сейфул-
лин атындағы Қазақ агро-техникалық универси-
тетінің аға оқытушысы Алпыспаева Ғалия Айтбай-
қызы және «Нұр Отан» ХДП-ның парламентаризм
институтының саяси зерттеулер бөлімінің бас са-
рапшысы Медеуов Жомарт Карлұлы мән-маңызы
зор дәрістер оқыды. Дәріс кезінде аналитикалық хат
жазу дағдысы, Қазақстандағы этносаясат, отандық
білім беру мәселелері жөнінде көптеген мағлұмат-
тар алдық. Сонымен қатар, біздерге білікті маман-
дар қызықты да тартымды тренингтер өткізді.

Бурабай жерінің қаншалықты әдемі екенін көп
еститінмін, алайда өз басым барып көрген

Жастар және темекі

ТЕМЕКІ туралы жалпы мағлұмат
Құрамында никотин және 4 мыңға жуық улы зат бар темекі

өсімдігінің майдаланған, құрғатылған және қолдануға дайын күйдегі
жапырағынан шылым жасалады. Тұқымы өте майда болғандықтан,
алдымен, көшеті өсіріліп, сосын егістік жерге отырғызылады. Те-
мекінің елі Америка болып табылады. Американы ашқаннан кейін
темекі Еуропада кең таралады. Бұрынғы заманда Солтүстік Аме-
рика, Мексика және Гаитиде жергілікті халық темекні ғибадатха-
наларда жағып түтінін жұтқан. Колумб және достары 1511 жылы
Petrus (Tabaccos) атымен темекіні Испанияға және Португалияға
әкеледі. 1560 жылы Францияның елшісі Жан Никот Франциядағы
сарайға шипа беретін өсімдік деп темекінің тұқымдарын алып
келеді. Темекі Франциядан Алманияға, содан кейін бүкіл дүние

Жастардың арасында темекі тарту әдеті өте кең тараған. Дамы-
ған мемлекеттерде 12-17 жас арасындағы әр бес жеткіншектің біреуі
темекінің құрбаны екені анықталған. Ал біздің елімізде бұл арақаты-
нас одан да жоғары. Жастар миналы алаң секілді. Темекі тартатын
жастар ішімдік және есірткі қолдануға өте бейім болады, өйткені
темекі адамның басқа жаман әдеттерге қарсы тұру күшін әлсіретеді.
Жалпы, темекіні алғаш рет тартқан адам бірден ләззат ала қоймай-
ды, тек қайта-қайта қолданған кезде ғана ләззат ала бастайды. Кейб-
іреулері тек қызығушылықтан ғана темекі тарта бастайды, темекі
тарту арқылы есейіп, дербес екендіктерін көрсеткілері келеді.

Баласының темекі тартқанын қаламайтын ата-ана алдымен өздері
темекі тартпаулары керек. Қолындағы темекісімен баласына наси-
хат айтуға тырысқан әкенің қаншалықты әсерлі болатындығын өздеріңіз
де білетін шығарсыздар. Балаға темекінің зияндары мен оған деген
тәуелділіктен құтылудың қаншалықты қиын екендігін айтудың пайда-
сы көп. Балаңыздың темекі тартып-тартпайтындығы туралы іздестіріп
сұрастыру керек, бірақ балаңызға қысым жасамаңыз. Темекіге жас
кезінде үйренбеген адамның кейін де темекіқұмар болу ықтималы аз.
Өйткені, темекі тартатындардың 95%-ы темекі тартуды 21 жасқа
дейін бастаған.

Баланың бақытты және өзіне сенімді түрде өмірге бастауында ең
маңызды нәрсе оған ұнайтын сөздер айту болып табылады. Өздерін
жақсы көру арқылы олар салауатты өмір сүре бастайды. Денеміздің
бізге берілген бір аманат екендігін, өзімізді жақсы көретін болсақ, оны
қорғауымыз керектігін білулері керек. Үйде және сіздің қасыңызда те-
мекі тартуына тыйым салыңыз. Оған беретін күнделікті ақшаның
мөлшері туралы ойланыңыз. Көп емес пе? Көп болса, азайтқаныңыз
дұрыс болар!

Темекіні тастағаннан кейін...
* 20 минуттан кейін қан қысымы қалыпқа түседі;
* 1 күннен кейін жүрек ұстау қалпы азаяды;
* 2 күннен кейін никотин денеден сыртқа шығарыла бастайды;
* 2 аптадан кейін спортпен айналысу қиынға соқпайды;
* 1 айдан кейін өкпенің жұмыс істеу қабілеті 30%-ға артады;
* 1 жылдан кейін жүрек ұстау қаупі 50%-ға азаяды;
* 3 жылдан кейін жүрек ұстау қаупі ешқашан темекі тартпаған адам-

дардікімен бірдей болады.
Дайындаған М.СРАЛИЕВА.

жүзіне тараған. Никоттың құрметіне темекінің ішіндегі уға никотин
аты берілген.

Темекі – жапырағында танин, желім, шайыр, крахмал және алко-
лоидтер бар өсімдік. Темекінің ішінде ең көп мөлшерде никотин
алколоиды болады. Никотин сульфат тұздары ауыл шаруашылы-
ғында құрт-құмырсқаларды өлтіру үшін қолданылады. Никотин улы
зат болғандықтан, медицинада қолданылмайды және дәрі болып та
саналмайды. 5-6 тамшы никотинді итке берге бойда, ол бірден
өліп қалады. Бір қорап темекінің құрамындағы никотинді адамға
инемен шаншыса, адам өліп кетеді. Темекі күнделікті араға уақыт
салып тартылғандықтан, улы заттардың көп бөлігі түтінмен сыртқа
шығып кететіндіктен, адам бірден өлмейді.

Кімнің болса да патриотизмі сөзбен
емес, іспен дәлелденеді!

емеспін. Ал осы іс-сапарымның арқасында та-
биғаты ең сұлу жерді көріп, оның таза ауасы-
мен демалып қайттым. Бурабай жері Қазақ-
станның кішкентай «Швейцариясы» іспетті

көрінді маған. Жастардың ой-өрісінің дамуына,
олардың белсенділіктерін арттыру мақсатындағы
бұндай лагерлер керек-ақ. Ұйымдастырушылар
бұл бастама өзінің жалғасын таба береді деп
сендірді. Жастарға арналған инновациялық білім
беру лагеріндегі оқу курсын сәтті аяқтағанымыз
үшін Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрі Ж.Қ.Түймебаев пен «Нұр Отан»
ХДП «Жас Отан» жастар қанатының атқарушы
хатшысы Н.Өтешевтің қолы қойылған сертифи-
катпен марапатталдық. Іссапарға барып келуіме
сенім білдіріп, қолдау көрсеткен университет бас-
шылығына алғысымды білдіремін.

  Мейрамгүл СРАЛИЕВА.

mailto:IC-SMI@wksu.kz
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Қазақстан Республикасы Президентінің жүлдесі үшін Халық спорты ойын-
дарының тарихы 1998 жылдан бастау алып отыр. Бұл ойындар тұңғыш рет
Астана қаласында өткізілген.

Жайық өңіріндегі дүбірлі дода
Елбасының жүлдесі үшін Халық спорты

ойындарының мақсаты: Қазақстан Рес-
публикасында ұлттық спорт түрлері мен
халық ойындарын дамыту және кеңінен
тарату; дене шынықтыру және спорт
құралдары арқылы салауатты өмір сал-
тының қағидаттарын енгізу; республика
тұрғындарын денешынықтыру және
спортпен жүйелі түрде айналысуға көптеп
тарту; өскелең ұрпаққа ата-аналары
үлгісінде тәрбие беру, тығыз отбасылық
қарым-қатынастың негізі болатын коман-
далық рухты қалыптастыру; бұқаралық
спорт пен халық ойындарының әлеуетін
Елбасының республика тұрғындарының
арасындағы достық пен өзара сенімді одан
әрі арттыру бағытындағы саясатын тиімді
жүзеге асыру үшін қолдану.

Республикалық дең-
гейде өткен бұл жарыс
жоғары бағаланып, ұзақ
мерзімге қаралған ке-
шенді спорттық іс-шара-
лар жоспарына енгізіліп,
жарысты 4 жылда бір
рет өткізу ұйғарылған.
Бұған дейін Талдықорған
мен Павлодарда желбі-
реген жарыс  жалауы
биыл жайық өңірінен
орын алды. Төрт жылда
бір рет әр өңірде өтетін
дүбірлі спорт додасының
биылғы ерекшелігі де Ас-
тана күні мерекесімен
орайлас өткізілуінде.

Астана қаласынан
келген Спорт комитеті
төрағасының орынбаса-
ры, бас төреші М.Ә.Сапа-
шевтың айтуынша, ша-
раның басты мақсаты -
халықтық ойындарды
көпшілікке тарату және
дамыту. Әсіресе, отба-
сылық жарыстар бүтін
бір шаңырақты спортқа ден қоюына же-
телейді. Елбасы Жолдауына сәйкес осын-
дай жарыстарды жиі өткізу арқылы спорт-
пен айналысатын көпшіліктің қатарын ар-
ттыруға болады. Сонымен қатар бұқара-
лық спорт пен халықтық ойындар Қазақ-
станды мекендейтін ұлт пен ұлыстар ара-
сындағы достықтың нығая түсуіне септігін
тигізері сөзсіз.

БҚО Туризм және спорт басқармасы-
ның бастығы М.Оңдағанов: «Бұл Елбасы
жүлдесі үшін өткізіліп отырған жарыс биыл
Орал қаласынан орын алды. Спорт басқ-
армасының басшылығымен, жаттықты-
рушылармен жарыс жоғары деңгейде
ұйымдастырылып, жақсы өтті. Жарыс
спорттың 14 түрі бойынша барлық спорт-
тық құрал-жабдықтармен қамтамасыз
етілді. Жарыс спортшылары жарысқа

жоғары дайындықпен қатынасты. Келе-
шекте де еліміздің осындай игі шарасы
дәстүрге айналып, жалғасын тапса, жас
жеткіншектердің, халықтың да дене шы-
нықтыруына септігін тигізеді.  Жарыс
спортшыларын дайындау жұмысы алдағы
күнде тоқтатылмайды, республикалық,
халықаралық жарыстарда жоғары жеті-
стіктерге жету үшін мақсатты түрде жал-
ғаса беретін болады. Жарыста спортшы-
лар сергектік күш жинап, жаңа әсер алды»,
- дейді өз ойын білдіріп.

Спорттың 14 түрінен оздырылған сай-
ысқа еліміздің 14 облысы мен Астана, Ал-
маты қалаларынан барлығы 2 мыңнан
астам спортшы қатысты. Астана қала-
сынан бастау алған айтулы жарыс өткен
жылдар ішінде нағыз қазақстандық олим-

пиадаға айналды десе де болады.
Қазақстан Республикасының Прези-

дентінің жүлдесі үшін өткен тартысты
сайыс барысында Қазақстанның әр
өңірінен келген екі мыңдай спортшы Орал
қаласының спорт алаңдары мен спорт
залдарында, сондай-ақ М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ спорт сарайында волейбол,
стритбол, футбол, үстел теннисі, шахмат,
дойбы, армрестлинг, гір спорты, бильярд
спорты, ұлттық спорт түрлері – қазақ
күресі мен тоғызқұмалақ, спорттық отба-
сылар арасындағы жарыстар, самбо
күресі, президенттік көп сайыстан үздік
атану үшін бар күш-жігерлерін салды. 14
түрлі сайыстың ішінде қазақша күрес, қол
күресі, тоғызқұмалақ тәрізді ұлттық спорт
түрлері бойынша да жүзден жүйріктері
анықталды.

Маусым айының 21-27 күндері М.Өте-
місов атындағы Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университетінің спорт сарайында

өткен айтулы шараның волейболдан қыз-
дар арасындағы сайысында 10 команда
қатысып, облысымыздың намысын қорғ-
аған М.Өтемісов атындағы БҚМУ қыздар
құрама командасы 2 орынға қол жеткізсе,
ұлдар арасында оздырылған тамаша ойын
нәтижесінде 13 команданың ішінен батыс-
қазақстандық ұлдар құрама командасы 1
орынға ие болды.

Ал шілденің 3 мен 6 аралығында ұйым-
дастырылған жарыс қорытындысында
ептілігімен, күштілігімен дараланған Батыс
Қазақстан облысының құрамасы 266
ұпаймен Жеңіс тұғырынан көріне білді.
Батыс қазақстандықтар волейбол, шағын
футбол, дойбы, самбо, отбасылар ара-
сындағы жарыстарда топ жарса, қоста-
найлықтар 214 ұпаймен 2 орын, ал шығыс

қазақстандықтар 205 ұпаймен 3 орынға
ие болды. Үш күнге созылған сайыста
спорттың әр түрі бойынша үздік нәтиже
көрсеткен спортшыларға лайықты құрмет
көрсетілді.

Қазақстанның әр өңірінен келіп қаты-
насқан командалардың барлығы да
жүлдесіз қалған жоқ. Ал жайық жерінде
өткен байрақты бәсекеде облыс намысын
қорғаған батыс қазақстандықтар жарыс
жеңімпазы атанды.

Шараның салтанатты жабылу
рәсімінде  Қазақстан Республикасының
Президентінің Жүлдесі үшін халықтық
спорт ойындарының жалауы Шығыс Қазақ-
стан облысының командасына табыс
етілді. Енді 4 жылдан кейін спорт мерекесі
шығыс өңірінде өтетін болады.

Өз тілшіміз.
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Жастардың бойынан күш-жігер мен тың ойлар әркез табылатыны белгілі.
Студенттік шақ көңілді жарыстар, шығармашылық конкурстар, кездесулер
мен әсерлі кештерімен есте қалады. Міне осындай студент-жастарға арнал-
ған шараның бірі - 2005 жылы  Қазақстан Республикасы Президентінің баста-
масы бойынша, қатары жыл сайын ұлғайып келе жатқан, студенттік құры-
лыс жасағы дәстүрлі өз жалғасын тауып келеді.

n Еңбек демалысында

ЖІГЕРЛІ ЖАСТАР
Батыс Қазақстан облысында оқу

аяқталысымен студенттердің құрылыс
жасағы мен «Жасыл ел» жасағының жа-
зғы еңбек семестрлері басталды.

Бұл - облыстағы алтыншы еңбек се-
местрі. Оған жаз бойы елді-мекендердің
абаттандыру мен көгалдандыру жұмыс-
тарына, әлеуметтік нысандардың құры-
лысы мен жөндеу жұмыстарына қала-
мыздағы ЖОО, колледж, лицей және
жұмыссыз жастар қамтылған. Құрылыс
және жөндеу жұмыстарымен барлығы
765 жас жұмыс жасаса, оның 86 студенті
біздің оқу орнынан.

Студенттік құрылыс жасағының бас-
ты ерекшелігі – тәрбиелік мәні бар, бола-
шақ мамандарды ұжымда жұмыс істеу-
ге, отансүйгіштікке, талапшылдыққа, жа-
уапкершілікті сезінуге, төзімділікке, сту-
денттік жалынды жастық шағын еңбек-
пен ұштастыра отырып, есте қаларлық-
тай көңілді өткізуге үйретеді.

Бұл шын мәнінде студенттер үшін мек-
теп болып табылады. Демалыс мерзімі-
нде студент жастардың жұмыспен қам-
тылуын ұйымдас-
тыру бағытында
М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ сту-
денттері де сту-
денттік құрылыс
жасағымен және
«Жасыл ел» жа-
сағымен ат салы-
сты.

«Орал-Строй»
құрылыс компа-
ниясымен келісім-
шарт  жасасқан
құрамында 20
студенті бар
«Атамекен» ко-
мандасы ай жа-
рым уақыт ішінде өздеріне берілген тап-
сырмаларын тиянақты орындап шықты.

«Атамекен» студенттік жасағы қала-
мыздағы халыққа қызмет көрсететін ан-
кологиялық диспансер ғимаратының
құрылысында болған. Оларға әр-түрлі
жұмыс бағыттарымен, қоқыстарды та-
залау, уатылған тастарды, қоқыстарды
зембілмен сыртқа шығару, босатылған
темірлерді текшелеу, тастарды жинау,
жер қазу тәрізді жұмыстарымен көмек
көрсеткен. Сол сияқты алинекс, цемент,
клей, құрылысқа қажетті құрал-жабдық-
тарын үйдің әр қабатына  жеткізу.

Күннің аптап ыстығында жер қазып,

ауыр қапшықтарды көтеріп тасу, қоқыстар-
дан тазарту арине 8
сағат бойы студент
жастар үшін қиын
жұмыс екені белгілі.
«Біз 22 шілдеден ба-
стап жұмысқа
кірістік. Таңертеңгі
сағат 8.00-де баста-
лған жұмыс кешкісін
17.00-ге дейін жалға-
сты. Сағат 13.00.-
14.00. дейін түскі
үзіліс. Әр күн сайын
әр түрлі жұмыстар
тапсырылып отыр-
ды, соған байланыс-
ты студенттер
бөлініп, жер қазу, цемент езу, басқа да бе-
рілген жұмыстарды атқарды. Студенттер
келісімшартқа отырғаннан кейін жұмысты
ауыр-жеңіл деп қараған жоқ, барлығына бір
кісідей, ұйымшылдықпен атсалыстық. Тек
соңғы кезеңде ғана студенттер шаршап
кетті. Өйткені, 5 қабатқа да кафель,  70 кг

гранит тасыды. Соның өзі ауыр тиді.
Жұмыс кезінде бас киім мен қолғап берілді.
10 күнге немесе аптасына ауыр жұмысқа
тозып қалуына байланысты қолғап ауыс-
тырылып отырды. Студенттерге берілетін
жалақыға келсек, жұмыс сағатына -180
теңге, сонда әр жұмысшыға күніне 1440
теңгеге шықты. Ал асханада түскі  ас -200
тг. Кейбір студент түс мезгілінде өздері
әкеліп тамақтанды, кейбірі асханадан та-
мақтанды. Құрылыс жұмысы қызық та қиын
өтті. Бір оқу орнында оқи жүріп, бір-бірімізді
танымайтын студенттер де бар. Осы жа-
сақтың жұмысы арқасында басқа бөлімде
оқитын студенттермен де танысып жа-

тырмыз. Достасып жатырмыз. Бұл жа-
сақта екінші жыл жұмыс жасаудамын.
Былтыр да осы «Атамекен» атауымен
«Жасыл қала» бағдарламасымен ақтау,
көгалдандыру жұмысында болдым. Ол
әрине биылғыға қарағанда жеңілдеу бол-
ды. Жасақ жұмысына алғаш «Атамекен»
студенттік жасағының командирі, біздің
түлек Аян Молдағалиевтің жетекшілігі-
мен келдім. Және де проректор Т.М.Да-
ришева, жастар жетекшісі М.Исатаев-
тың басшылығымен, солардың бағыт-
бағдарымен тәрбие алып келеміз. Үлкен
жауапкершілікті үйретті, бізге бұның өзі
бір сабақ болды. Осындай тәрбиеге бау-

лып отырған университет басшылығы-
на «Атамекен» СҚЖ атынан алғысым-
ды айтамын», дейді Экономика және ба-
сқару институтының ақпараттық жүйе
мамандығының 4 курс студенті, Бокей-
орда ауданы, Сайхын ауылының М.Ма-
метова атындағы орта мектебінің түлегі,
«Атамекен» СКЖ командирі Каресов
Медет Болатұлы.

Дерек көздері бойынша 1955 жылы 6
қыркүйекте КСРО Жоғарғы Кеңес Пре-
зидиумының «Жыл сайын «Құрылысшы-
лар күні» мерекесін атап өту туралы»
Жарлығы шыққан. Соған сәйкес құры-
лысшылар күні алғаш рет 1956 жылы 12
тамызда КСРО-да мерекеленген. Ал
қазіргі таңда құрылысшылар күні Қазақ-
станда ҚР Президенті Н.Назарбаевтың
2003 жылдың 15 қарашасындағы жарлы-
ғына сәйкес тамыздың екінші жексенбіс-
інде аталып өтіледі.

Бүгінгі күні, қолданысқа берілетін ны-
сандардың сапасын арттыру, жоба және
құрылыс жұмыстарына заманауи, ғылы-
ми құрылыстық технологияларды енгі-
зу, бәсекеге қабілетті құрылыс жабдық-
тарын өндіруді жандандыру – бүгінгі
күннің талабы. Осындай заман талабы-
на сай игі іс істеп, қаламыздың келбетін
жақсарту үшін, құрылыс саласының да-
муы үшін құрылысшылардың, жобалау-
шылардың, сәулетшілердің, құрылыс
жабдықтарының өндірісі қызметкер-
лерінің бірлескен еңбегін айтып жеткізу
қиын. Кәсіби мереке күні қарсаңында
құрылысшылар еңбектеріне жеміс, ден-
деріне саулық, жаңа жетістікке жете бе-
рулеріңізге тілектестік білдіреміз.

Өз тілшімізден.
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(Соңы. Басы 1-бетте.)

Тарауих намазы

Тарауих – Рамазан айына ғана тән 20 рәкаттық намаз. Ол «ты-
нығу, демалу, рахаттану» деген мағынаны бiлдiредi. Рамазан ай-
ында Тарауих намазын оқу Ислам рәмiзiне жатады. Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.) «Кiмде-кiм Рамазан намазын (тарауихты) шын көңiлiмен
сауабын Аллаһтан күтiп оқыса, оның өткен күнәлары кешiрiледi»
деп үмметтерiнiң сауабы мол намазды оқуға деген құлшынысын
арттыруға тырысқан.

Қадiр түнi

Ләйләтүл-қадр, яғни Қадыр түнiн атам қазақ баяғыда «Қадыр
ата (Қызыр баба) қасиеттi түнi келiп, несiбемiздi жазып кетедi,
айтқан тiлектерiмiздi орындайды» деп сенген. Шынында да, мың-
даған айлардан артықшылығы мол, қасиетi басым осы түнi исi
мұсылман Алла Тағалаға құлшылық етiп, тiлек тiлеуден жалық-
пауы тиiс. Жаратқан Ие Қадыр түнiнiң нақты уақытын құлдарына
әдейi нақты көрсетпеген. Себебi, Алла Тағаланың шарапаты мен
шапағатына, алғысына ие болуға асыққан құлдар әр түндi қасиеттi
түн ретiнде қабылдауға, тынбай құлшылық етуге мүдделi.

Ескеретiн жайттар

Оразада таңертең күнде ниет ету және ұйқыдан оянып, сәресiнi
iшу – сауап. Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) хадисiнде: «Сәресi та-
мағы – берекет. Бiр жұтым су да болса, оны тастамаңдар. Өйткенi
Аллаһ сәресiде тамақтанғандарға рақымдылық етiп, перiштелерi
де олар үшiн кешiрiм тiлейдi» деген. Ақшам намазын кешке ауыза-
шардан кейiн оқу да – сауапты iс. Сонымен қатар «Мен – ораза-
мын» деу де сүннет. Егер бiреу ораза ұстаушыға дауыс көтерiп
сөйлесе, керiскiсi келсе, «мен – оразамын» деп ескертуi тиiс.

Сәресіге тұрмай-ақ ораза ұстауға бола ма?

Сәресі - таң әлі атпай тұрып түннің соңғы мезгілінде ішілетін ас.
Аллаһтың елшісі (саллаллаһу аләйһи уәсәлләм) бір хадисінде сәре-
сіде берекеттің бар екенін, сәресіге тұрғандар үшін періштелердің
дұға ететінін: «Сәресіде берекет бар. Бір жұтым су ішсең де оны
үзбе. Өйткені Аллаһ Тағала мен періштелер сәресіге тұрғандарға
жақсылық тілейді»[1] - деп білдірген.

Cәресі - ең берекелі уақыт. Ол - дұға, намаз оқып, Құран қабыл
болатын сәт. Бұған қоса сәресі асын ішу күні бойы ұстайтын ора-
заның қиындығын жеңілдетіп, басқа да құлшылықтарды орындауға
күш береді. Сәресінің уақытын кешіктіріңкіреп, таң намазының

уақытының кіруіне аз қалғанда жеген абзал. Пайғамбарымыз (сал-
лаллаһу аләйһи уәсәлләм) бұл мәселеге қатысты: «Ауыз ашуға
асығып, сәресіні кешіктірген уақытта үмбетім әрдайым жақсы-
лықта»,[2] - деген. Аштыққа шыдау кей кісілер үшін қиынға соғаты-
нын ескерсек, ауыз ашуға асығып, ауыз бекітуге асықпауға бола-
тынын білдіруі үмбетіне деген Пайғамбарымыздың (саллаллаһу
аләйһи уәсәлләм) мейірімділігінен туғанын аңғарамыз. Сәресіні таң
намазына дейін кешіктіру таң намазын жіберіп алмауға жасалған
сақтық екені де белгілі.

Ораза ұстаушыға кеңес

Биылғы жылы қасиетті Рамазан айы елімізде күннің ысыған
мезгіліне келді. Сөзсіз бұл істе де Аллаһтың хайыры бар. Әйткен-
мен, ораза ұстауға қатысты төмендегі кеңестерге де ден қойған
артықтық етпес.

1. Ауыз жабатын кезде күні бойы ағзаны қоректендіріп тұратын
тағаммен тамақтану керек. Рамазанның басты тағамы – құрма.

2. Ауыз ашатын кезде денеде ұзақ тұрмайтын қуырылған та-
ғамнан көрі ағзаны көбірек қуаттандыратын, құрамында көмірсу-
тек көп жеміс-жидек, дәнді-дақыл, құрмамен қоректену керек. Сон-
дай-ақ арпа не фасоль секілді дақылдардан жасалынған сорпа ішкен
де пайдалырақ.

3. Күндіз шама келгенше көлеңкені паналаған дұрыс. Қолыңыз-
дан келсе, сыртта істелетін жұмыстарды бөлме / кабинет / офис
ішінде жасалатын жұмысқа ауыстырған абзалырақ. Ораза кезінде
ағза сусызданатын болғандықтан, шөлден қаталамауды ойлас-
тыру қажет.

4. Ауыз ашқан соң мүмкіндігінше сұйық көбірек ішу қажет. Суды
молырақ пайдаланса да дұрыс. Күні бойы су мөлшері азайған ағза-
ның қажет көлемде қайтадан ылғал мөлшерін қалпына келтіру
қажет. Сол кезде ертесіне де ауыз бекіту оңай болады.

5. Дене жұмысымен айналысуды азайту абзалырақ болады.
6. Дұға жасауды ұмытпау қажет. Қол жайып, тілек сұрағанға

Аллаһ Тағала жауап беретінін ұмытпау. Пайғамбарымыздың с.ғ.с.
жасаған дұғаларын пайдалану.

7. Садақа беруді ұмытпа. Шындығында садақа тозақтан алыс-
татады.

8. Ата-анаға мейіріммен қарап, ағайын-тумамен байланысты
күшейту қажет.

9. Өзің білгенді өзгеге де айтып, үйретіп, Алланың тура жолына
шақыру…

Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айының келуімен
құттықтап, ниеттеріңіз қабыл болсын демекпіз. Жүздеріңіздегі
нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз
тыныш, барша Қазақстан азаматтарының ынтымақ-бірлігі
жараса берсін.

Қасиеттi рамазан айы мүбарак болсын!

Ұлттың тұтастығын, оның халық ретінде өмір сүру қабілетін
қамтамасыз етер киелі үш нәрсе болады. Олар: жер, тіл, дін.
Жерінің, тілінің, дінінің тұтастығын сақтай білген елдің өткені
өрісті, бүгіні баянды, ертеңі келісті болмақ. Бұл -  дәуірлер са-
бағы, тарих айтатын дәлелсіз ақиқат.

Еліміз егемендік алып, жоғалғанымыз табылып, өткеніміз
қайта жана бастағалы бері адамзаттың рухани өркениетке де-
ген құштарлығы да артып келеді. Қазіргі кезде дін мәселесіне,
әсіресе ислам дініне көп көңіл бөлінуде.  Ислам дінінің негізін
қалаушы, Құран Кәрімнің сырлы да нұрлы аяттары мен шынайы
ислам дінін жеткізген Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с) болып
табылады.

МҰХАММЕД ПАЙҒАМБАР -
адамзаттың ардақ тұтар тұлғасы

«...Қарапайым жанұядан шыққан Хазіреті Мұхаммед (с.ғ.с.) дүние жүзіндегі ең үлкен діндердің бірінің
негізін қалап таратты және ең ықпалды саяси лидер болды. Дүниеден көшкеніне XIV ғасыр өтсе де, оның
ықпалы әлі күшті, әрі кең танымал».

Майкл Харт

Пайғамбар сөзі парсы тілінде Аллаһ Тағала мен адамзат ара-
сында елшілік міндетін атқарушы деген мағына береді. Аллаһ
Тағаланың әмірі мен тыйымдарын адамзат баласына жеткізуші,
Аллаһтың адамдар арасынан таңдап алған дәнекері-Мұхаммедті
(с.ғ.с.) адам баласындағы ғылымның жиынтығы, атасы болып
есептелетін философияны зерттеп, талдап, адам баласының
игілігіне ендіру үшін еңбек еткен атақты философтар Гегель,
Карл Маркс, т.б ерекше мойындаған. Тіпті, немістің атақты ақыны
Гете Мұхаммедті (с.ғ.с.) мойындағаны соншалықты, ол мұсыл-
ман дінін қабылдаған.

(Жалғасы 6-бетте.)
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(Соңы. Басы 3-бетте.)
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас

мүфти Әбсаттар қажы Дербісәлі: «Пайғамбарымыз Мұхаммедті
(с.ғ.с.) өз ата-анамыздай тануымыз лазым»,-дей отырып, «Сіздердің
ешқайсыларыңыз мені өз ата-анасынан, балаларынан  және басқа
адамдардан артық көрмейінше, иман келтіре алмайсыздар»,- де-
ген хадис шарифті мысалға келтіреді.

Құрайыш тайпасынан, Бани һаши әулетінен шыққан Мұхаммед
Пайғамбар (с.ғ.с.) Аллаһ Тағаланың нұры жауып тұратын Мекке
қаласында дүниеге келген. Хазіреті Мұхаммед (с.ғ.с.) туылған соң
атасы үлкен той жасап, оған құрайыш руының ұлықтарын шақырады.
«Немереңе қандай ат қойдың?»,-дегенде, «Мұхаммед»,-деп жауап
береді. Олар: «Ата-бабаларымыз  арасында мұндай есімді адам
болмаған, бұл атты қоюдағы мақсатың не?»-деп сұрайды. Сонда
атасы: «Мен немеремді аспанда Хақ Тағала, жерде халық көп мақ-
тайды деп үміттенемін»,-деп жауап береді. Мұхаммед сөзінің түбірі
– мақтау, ризашылық білдіру дегенді білдіреді. Осы сөзден-мақтау,
мадақ, мақтаулы, ең мақтаулы деген сөздер туындайды. Сөйтіп,
Пайғамбардың  (с.ғ.с.) үш аты бар: Мұхаммед, Ахмед, Махмуд.

Хадис кудусидің бірінде Аллаһ Тағаладан: «Ей, Мұхаммед! Сен
болмағанда мына он сегіз мың әлемді жаратпаған болар едім»,-
делінген. Аллаһ Тағала пайғамбар сардары Хазіреті Мұхаммед
(с.ғ.с.) дәрежесін басқа пайғамбарлардан жоғары еткен. Өйткені,
өзгелердей жеке қауымдар мен ұлттарға емес бүкіл адамзат бала-
сына жіберілген ең соңғы ақырзаман пайғамбары, Аллаһ Тағала-
ның ең сүйікті құлы. Аллаһ Тағала ол туралы Құран Кәрімде «Қалам»
сүресі, 4-аятта: «Шын мәнінде, сен ұлы ахлақтың (мінез-құлықтың)
иесісің»,-деген екен. Қиямет күнінде ең бірінші өз үмметтеріне ша-
пағат ету Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.ғ.с.) берілген. Пайғамба-
рымыз (с.ғ.с.) сахабаларына: «Сіздер білесіздер ме? Егер Сіздердің
әрбіріңіздің үйлеріңіздің алдынан бір өзен ағып, сол өзенге күніне
бес мәрте жуынып тұрсаңыздар, денелеріңізде кір қала ма?»- деп
сұрады. Сахабалар: «Әрине, кір қалмайды», - деп  жауап берді.
Сонда Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Күніне оқылатын бес уақыт намаз
пенделердің күнәларын кетіріп  тұрады»,- деді. Пайғамбарымыз
(с.ғ.с.) хадис-шәріптерінде баяндалғандай керемет мысалдар арқ-
ылы мидай шөл дала сахарада өмір сүріп жатқан сахабалар жүрег-
інен жол тапты. Осылайша ислам дініндегі барша ғибадат амалда-
рын орындау, атап айтсақ: ораза, зекет, хаж, дәрет, мирас, неке,
т.б. мұсылмандар үшін әмір етіледі. Аллаһ Тағала «Ғимран» сүресі,
110-аятта: «Сіздер адамдар қауымы ішіндегі ең жақсысы болдыңыз-
дар. (Құдай) құп көргенді пайдалануға нәсіп етілдіңіздер де, құп
көрмегеннен бас тарттыңыздар»,- деп, Мұхаммед (с.ғ.с.) үмметі
ғажап сипатталады.

Ислам дінінің тарихына қарасақ, жақсылыққа шақыру, жамандық-
тан тосу бұл пайғамбарлардың амалынан. Оның сүннеттері арқы-
лы теріс болған жұмыстарыңды қалпына келтіріп, әрбір қатеңді
түзетуде жол табуға болады. Құран Кәрім өткен барша пайғамбар-
лар тарихынан хабар беретін  Жаратушымыздың тарапынан Мұхам-
медке (с.ғ.с.) түсірілген ең соңғы бүкіл адамзатты ең дұрыс жолға
бастаушы кітап болып табылады. Ғұлама ойшылымыз Әбу-Насыр
әл-Фараби: «Бұл кітап (Құран) арқылы адам ғылымдардың бірі мен
бірін салыстырып, қайсысы өзіне лайықтырақ, қайсысы неғұрлым
жете зерттелген, анық және күшті екенін, ал қайсысының маңызы аз,
осалдау екенін білетін болады»,-деген.

Қайсыбір істі атқару үшін адам сол іске өзін бейімдеп тәрбие-
лейді. Адам өзін тәрбиелеу үшін көп күш-жігер, қайрат керек. Яғни,
өзінің қателігін мойындап, сол қатені қайталамау үшін өзін-өзі тәрби-
елейді. Тәрбие - үлкеннен кішіге берілетін қасиет. Тәрбие дегеніміз
- өте қиын жұмыс. Ол ұзақ уақытты талап етеді. Міне, сондықтан
адам бойына қайраттылық, шыдамдылық, қажырлық керек болады.
Тәрбие ана құрсағында біткен балаға тәрбие беруден басталып,
ол ер жеткенше созылады, әрине, сондықтан ұзақ уақытты талап
етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)  хадисінде: «Ата-ананың
баласына тәрбие беруден артық еңбегі жоқ»,- деген. Қай қоғамда
немесе қайсыбір заманда болмасын бала тәрбиесіне жауапты -
ата-ана. Себебі, бала күніне 5-6 сағат мектеп тәрбиесінде болса,
қалған 18-20 сағат бойы бала үйінде, яғни ата-ана назарында. Есі
жаңа кіріп келе жатқан балаға мүмкіндігінше барынша әділетті болу,
ретсіз жекіп, ренжітпеу керек. Жаман сөздерді баланың құлағына
үйретпеу керек. Сондай-ақ, баланы алдап тәрбиелеуге дінімізде
тыйым салынған. Себебі, көп алданғаннан бала бойында қоршаған
ортаға деген сенімділік қасиеті болмайды. Сенім болмаған жерде
мейірімділіктің қалыптасуы өте қиын. Пайғамбарымыз Мұхаммед

МҰХАММЕД ПАЙҒАМБАР -
адамзаттың ардақ тұтар тұлғасы

(с.ғ.с.) хадисінде былай деген: «Аллаһ Тағалаға қарсы болудан
сақтаныңыз, балаларыңызға әділдік көрсетіп түсіндіріңіз». Балаға
Ислам тәрбиесі беріліп, жақсы ортада өссе, оның иманжүзді, көркем
мінезді, рухани бай болып жетілетіндігі талас туғызбайды.

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)  хадисінде: «Перзент тәрби-
есі үш басқыштан тұрады. Біріншісі, туылғаннан жақсы-жаман сөзді
айыратын жасқа дейін перзентке патшадай қарап, ата-ана оның
құлындай болуға тиіс. Екіншісі, есін білгеннен балиғат жасына дейін
ата-ана патшаға айналып, перзентіне құлдай мәмілеге көшу керек.
Үшіншісі, перзент балиғат жасқа жеткеннен бастап, ата-ана пер-
зентпен достай қатынаста болуы қажет»,-деп өсиет еткен. Пайғам-
барымыз (с.ғ.с.): «Әкесінің баласына ең үлкен мұрасы - оны жақсы
тәрбиелеу»,-деген болатын. Ислами шариғат шарттарына сай
ұрпаққа тәлім-тәрбие берсек, әлбетте, ел тәуелсіздігін нығайту
жолындағы еліміздің саналы да абыройлы азаматтары, әрі қоғам
иелері өсіп жетілетіні кәміл.

Адам баласын өркениетке жеткізетін осы үлгілі тәрбиелі білім
жасөспірімге барынша білім беруге өз таңдауларына қабілет, бей-
імділігіне қарай ұстаздар мен ата-анасы көмектесуі тиіс. Пайғам-
барымыз (с.ғ.с.): «Тіпті Қытайға барсаң да білім іздеп оқы»,-деген.
Бұл арқылы қанша алыс барсаң да, білім үшін әлемді шарла, талап-
тан, сонда ғана мұратқа жетесің дегені. Қасиетті Құран Кәрімнің
ең алғашқы «Ғалақ» сүресінде: «(Ей, Мұхаммед (с.ғ.с.), барлық жа-
ратылысты) жаратушы болған Раббыңыздың атымен бастап оқы!
Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы! Сенің Раббың адамзатқа
қаламды (яғни, жазу хатты) үйреткен өте ардақты. Ол адамзатқа
оның білмеген нәрселерін үйретті...».

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)  хадисінде: «Білім алудың
төрт жолы бар. Олар: 1)Оқып үйрену; 2)Жазып үйрену; 3) Көріп
үйрену 4) Сұрап үйрену – деп, білімді дәріптейді. Пайғамбарымыз
(с.ғ.с.) бір хадисінде: «Білімді меңгеріп, оны басқа біреуге үйрет-
песең мол дүниені жиып, жерге көміп тастағанмен бірдейсің»,-
деген. Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) бір сөзінде: «Мен білімнің қор-
ғаны болсам, Әли - оның қақпаны»- деген екен. Пайғамбарымыз
(с.ғ.с.) хадисінде: «Білімді жан Аллаһтың сүйген құлы, егер білімді
болсаң, оны қағаз бетіне түсіріп жария ет»,- деген.

Әлемдердің мақтанышы Мұхаммед (с.ғ.с.)-нің көркем мінезі -
барлығымызға ұлағатты өнеге. Ол бізге діни көсемдігімен, мемле-
кетті басқару ісімен, Раббысының нығметтерімен толық қамтама-
сыз етілгеніне қарамастан шүкіршілігі және қарапайымдылығымен
үлгі-өнеге.

Бернард Шоу: «Мұхаммед (с.ғ.с.) адамзатты сақтап қалушы деп
есептеуге болады. Егер сол секілді адам қазіргі заманды басқару-
ды өз қолына алса, әлемге аса зәру тыныштық пен бақыт әкелу
жолын сөзсіз табатынына мен сенемін»,-дейді.

Адамзат тарихының ең ұлы адамы - Пайғамбарымыз Мұхаммед
(с.ғ.с.) 140-хадисінде: «Өлмей тұрып, тіршіліктің қадірін біл. Ауыр-
май тұрып, денсаулықтың қадірін біл. Басыңа іс түспей тұрып, бо-
стандықтың қадірін біл. Кедейлік келмей тұрып, байлықтың қадірін
біл. Кәрілік келмей тұрып, жастықтың қадірін біл»,-деген мәнді де
мағыналы хадисін тереңнен ұғынсақ деймін.

Ардақты Пайғамбарымыздан (с.ғ.с.) бізге не қалды? Әрине, ұлық-
тығы асқақ, даралығы басым есімі қалды, үмметтерін имандай ұйы-
тқан сүннеттері мұра боп қалды. Аллаһ Тағала құдіреті мен Пайғ-
амбарымыз (с.ғ.с.) қырық жасынан алпыс жасына дейін соңғы демі
біткенше Аллаһ Тағаланың ақиқат ислам діні екенін, және «Кімде-
кім Аллаһ жіберген Құранмен және менің сүннетіммен жүрсе адас-
пайды»,-деп өсиет қалдырған.

«Мен хабар алдым. Аллаһыма кетемін. Дінімізді және аманаты-
мызды Аллаһқа тапсырдым. Әй, сахабаларым, әй, жамағат, сіздер-
ге амандық тілеймін. Аллаһ рахметі мен берекетін төбелеріңізден
жаудырсын!»,-деп, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) аманат сөзін айтып кет-
кен болатын.  «Мен жоғары мінез-құлықты толықтырып, кемелденд-
іру үшін жіберілдім»-деген Хазіреті пайғамбарымызды (с.ғ.с.) шын-
шылдық, әділет, жомарттық, адалдық, парасаттылық, тәуекел мен
мейірімділік секілді асыл қасиеттердің бәрінің биік тұғырынан
көремін. Бұған дәлел ретінде Аллаһ Тағала ол туралы Құран Кәрімде
«Қалам» сүресі, 4-аятта: «Шын мәнінде, сен ұлы ахлақтың (мінез-
құлықтың) иесісің»,-дейді.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың айтқанындай: «Біз - тегіміз түрік,
дініміз - Ислам екенін ұмытпауымыз керек. Ол үшін Қасиетті кітап
Құран Кәрімді насихаттауымыз керек»,-деген болатын.

Хазіреті Пайғамбар (с.ғ.с.)-нің терең мағыналы, кең руханияты-
нан көңілдерімізге нұр бұйырсын! Жүрегімізде Аллаға және Пайғ-
амбарымызға (с.ғ.с.) деген мәңгілік махаббат болсын!

 М. СРАЛИЕВА.
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 Тридцатого июня 2010 года состо-
ялось заседание Высшего экспертно-
го совета Национального аккредита-
ционного центра Республики Казах-
стан, на котором было принято реше-
ние об аккредитации Западно-Казах-
станского государственного универси-
тета им. М. Утемисова.
Аккредитация образовательных уч-

реждений - новая процедура для на-
шей республики, и ее внедрение свя-
зано с вхождением Казахстана в ми-
ровое образовательное простран-
ство, что Нурсултан Абишевич Назар-
баев определил как одно из страте-
гических направлений развития. Дей-
ствующая в стране система государ-
ственной аттестации высших учебных
заведений позволила сформировать
нормативно-законодательную базу
образования и обеспечить строгое со-
блюдение квалификационных и ли-
цензионных требований в этой сфе-
ре. Объединение и укрупнение ряда
институтов и университетов, внедре-
ние новой философии образования и
технологий обучения, признание ка-
захстанского образования и науки в
мире - вот основные результаты дея-
тельности этой системы.
Однако в настоящее время требо-

вания, связанные с повышением ка-
чества образования исходят из того,
что уровень и квалификацию образо-
вательных учреждений должны опре-
делять основные потребители обра-
зовательных услуг – работодатели,
абитуриенты и их родители, студенты
и выпускники. То есть, контроль за
качеством образовательных услуг
должен быть передан из государ-
ственной сферы независимым обще-
ственным организациям, что соответ-
ствует сложившейся мировой практи-
ке. Задачами внедрения процедур
аккредитации организаций образова-
ния являются: - повышение конкурен-
тоспособности национальной систе-
мы высшего образования; - совершен-
ствование качества профессиональ-
ной подготовки студентов; - защита
интересов общества и прав потреби-
телей, путем предоставления досто-
верной информации о качестве обра-
зовательных услуг.

АККРЕДИТАЦИЯ
Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова

ЮРОВ О.В.,
руководитель отдела внутренней

и внешней оценки ЗКГУ

С учетом этого основная цель на-
циональной модели аккредитации Ка-
захстана видится в создании системы
обеспечения и оценки качества выс-
шего образования для максимально-
го удовлетворения образовательных
потребностей личности, подготовки
высококвалифицированных кадров
для различных отраслей экономики
и жизнедеятельности общества, по-
вышения конкурентоспособности на-
циональной системы высшего обра-
зования, интеграции в мировое обра-
зовательное  пространство
На основании статьи 58 Закона РК

«Об образовании» от 2007 г., в рес-
публике введена процедура аккре-
дитации организаций образования с
целью признания их соответствия
определенным стандартам и крите-
риям. Различают следующие формы
аккредитации; институциональная
(всего учебного заведения) и специа-
лизированная (отдельных образова-
тельных программ - специальнос-
тей).
Правительство страны, выполняя

поручения Президента Республики
Казахстан по интеграции страны в
мировое образовательное сообще-
ство, разработало программу обеспе-
чения качества в образовании. Со-
гласно этой программе, на период
2008-2011 г., пять национальных уни-
верситетов  – Казахский  нацио-
нальный университет им. аль-Фара-
би, Казахский национальный аграр-
ный университет, Казахский нацио-
нальный технический университет им.
К. Сатпаева, Казахский  нацио-
нальный педагогический университет
им. Абая и  Евразийский  нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева, приступили к проведению спе-
циализированной  аккредитации по
двум образовательным программам
каждый, в различных аккредитацион-
ных агентствах.
Полученный опыт позволил разра-

ботать основные требования, стан-
дарты и критерии аккредитации со-
ответствующие мировому уровню.
Были созданы ряд аккредитационных
агентств – Национальный аккредита-

ционный центр, Независимое казах-
станское агентство обеспечения ка-
чества образования, Казахстанское
общество инженерного образования.
Западно-Казахстанским государ-

ственным университетом  им. М. Уте-
мисова в октябре 2009 года был под-
писан Договор о проведении институ-
циональной аккредитации с Нацио-
нальным аккредитационным цент-
ром (НАЦ). Выбор данного агентства
был основан на том, что оно выступи-
ло разработчиком стандартов аккре-
дитации, провело ряд обучающих се-
минаров во всех регионах Казахста-
на, ведущие вузы страны подписали с
данным агентством договора о про-
ведении аккредитации.
Процедура институциональной ак-

кредитации включает в себя само-
оценку, которая проводится органи-
зацией образования и заканчивает-
ся составлением отчета о соответ-
ствии современным стандартам и
критериям, предъявляемым органи-
зациям образования. Затем вуз по-
сещает внешняя экспертная комис-
сия, для проверки содержащихся в от-
чете сведений и составляет свой от-
чет и рекомендации для Совета по
аккредитации. На основании отчета
о самооценке и отчета экспертов Со-
ветом по аккредитации (при НАЦ)
выносится решение об аккредитации.
В Совет входят представители орга-
нов власти, общественных организа-
ций, высших учебных заведений, на-
учных организаций, работодателей,
студентов и международных экспер-
тов.
Институциональная аккредитация

- это оценка всех сторон деятельнос-
ти высшего учебного заведения, ко-
торая охватывает вопросы определе-
ния миссии, цели и задач вуза; эффек-
тивности системы планирования и
менеджмента; оценки состояния и
качества образовательных программ;
наличия квалифицированного про-
фессорско-преподавательского со-
става; уровня научно-исследователь-
ской работы; обеспеченности финан-
совыми, материально-техническими,
библиотечными и информационны-
ми ресурсами.
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В целях подготовки отчета по са-
мооценке в ЗКГУ была создана ра-
бочая группа в составе проректоров,
директоров институтов и деканов фа-
культетов, руководителей структурных
подразделений . Самооценка вуза
проводилась с помощью методов
SWOT и ФОНД анализа, которые по-
зволяют выявить сильные и слабые
стороны университета, возможности
развития и угрозы его деятельности;
определить цели и задачи развития
и средства их достижения.
Наряду с аналитическими, широко

использовались методы социологи-
ческого исследования. Так опросы
показали, что для большинства аби-
туриентов и их родителей (88% опро-
шенных), ЗКГУ соответствует модели
идеального вуза. Систематическое
анкетирование работодателей позво-
лило выявить рост числа удовлетво-
ренных качеством подготовки выпус-
кников ЗКГУ, так 22 % работодателей
считают уровень подготовки очень
высоким, 45 % считают высоким, 32
% организаций считают уровень дос-
таточным для полноценной работы.
Также по результатам опросов абсо-
лютное большинство студентов выра-
жают удовлетворенность качеством
обучения, уровнем преподавания,
материально-техническим, библио-
течным и информационным обеспе-
чением.
Выводы  отчета по  самооценке

были подтверждены внешней экспер-
тной комиссией, которая работала в
Западно-Казахстанском государ-
ственном университете в мае 2010
года. В работе комиссии принимали
участие ведущие специалисты в обла-
сти образования Республики Казах-
стан, работодатели и студенты. Так-
же в состав комиссии входил между-
народный  эксперт, председатель
Высшего Аттестационного Комитета
(ВАК) Болгарии, доктор наук, профес-
сор А.В. Федотов.
Комиссия отметила многопро-

фильный характер вуза, который  по-
зволяет обеспечивать потребность
региона в высококвалифицирован-
ных специалистах. Сегодня ЗКГУ осу-
ществляет подготовку по 50 специ-
альностям бакалавриата, 24 специ-
альностям магистратуры, 4 специ-
альностям докторантуры PhD, по на-
правлениям: социальные науки  и
бизнес; технические  науки и техно-
логии; услуги; образование; гумани-
тарные  науки; право; искусство; есте-
ственные  науки.
Уровень успеваемости и качества

обучения в университете также стали
объектом внимания внешних экспер-
тов. Так по итогам 2008-09 года успе-
ваемость составила 98,5%, а качество

знаний, т.е. число студентов обучаю-
щихся на «хорошо» и «отлично», дос-
тигло 80%, что как отметила комис-
сия, является результатом роста про-
фессионального уровня профессор-
ско-преподавательского состава и со-
вершенствования методик обучения.
Важнейшую роль в обеспечении

качества играет материально-техни-
ческая база университета, состоящая
из восьми учебных корпусов, лабора-
торий; (аналитической, физико-хими-
ческих методов анализа, атомной ад-
сорбции, физиологии растений и мик-
робиологии, химических технологий,
механики, оптики и атомной физики
и др.), компьютерных классов, мас-
терских, спортивных и других сооруже-
ний.
Наличие широко развитой базы

практик (насчитывается более 100
предприятий и организаций, где про-
ходят практику студенты ЗКГУ), позво-
ляет выпускникам университета овла-
деть навыками профессиональной
практической деятельности еще в
процессе обучения.
Комиссия отметила, что студенты

ЗКГУ имеют возможность участвовать
в совместных образовательных про-
граммах, в том числе с получением
диплома зарубежных вузов, с универ-
ситетами Германии, Польши, Турции,
ведущими вузами России – РУДН,
МГУ, Волгоградским государственным
университетом, Саратовским государ-
ственным университетом и другими.
Так, в текущем году ЗКГУ начал набор
желающих на специальность магист-
ратуры «Менеджмент» Российского
университета дружбы народов, с по-
лучением диплома этого престижно-
го вуза.
Уровень научных исследований в

ЗКГУ определяется ведущими иссле-
довательскими центрами. В частно-
сти, Ресурсный центр Национальной
Академии Образования им. Ы.Алтын-
сарина, созданный на базе ЗКГУ за-
нимается развитием 12-летнего об-
разования в Казахстане,  проблема-
ми формирование личности на ком-
петентностной основе. Центр регио-
нальных проблем экологии и биотех-
нологии ведет изучение природных
экосистем и природно-техногенных
геосистем, вносит большой вклад в
сохранение биоразнообразия в реги-
оне.
Широко развиты и международ-

ные научные исследования. Так, гер-
барный фонд, созданный при кафед-
ре «Биологии и экологии» включен в
список гербариев мира. В изучении
его фондов принимают участие фло-
ристы Мадридского ботанического
сада, Гетембургского университета
(Германия), Волгоградского государ-

ственного университета, МГУ и др.
Внешняя экспертная комиссия от-

метила, что важнейшим условием
прохождения аккредитации  ЗКГУ,
является существование в вузе систе-
мы непрерывного совершенствова-
ния качества образования на основе
перспективного планирования, бога-
тая 77-летняя история университета
и традиции научной и образователь-
ной деятельности , накопленный
опыт модернизации и инновационных
преобразований.
Сам процесс и процедура институ-

циональной аккредитации ЗКГУ по-
зволили вузу, опираясь на междуна-
родные стандарты и критерии каче-
ства в образовании внести соответ-
ствующие коррективы в деятельность
университета. Были внесены измене-
ния и дополнения во внутривузовские
нормативные документы по управле-
нию учебной, научной и внеучебной
деятельностью; разработаны меха-
низмы совершенствования и коррек-
тировки долгосрочных направлений
развития; внесены изменения и до-
полнения  в методику оценки каче-
ства учебно-дидактических материа-
лов и инновационных методов препо-
давания; значительно расширены
службы поддержки студентов; усовер-
шенствована система внутреннего
мониторинга качества знаний и реше-
ны целый ряд других вопросов, в со-
ответствии с международными стан-
дартами качества в сфере образова-
ния.
Таким образом, подготовка и про-

ведение аккредитации позволили
ЗКГУ реализовать свою миссию, на-
правленную на сохранение и приум-
ножение научных, учебно-образова-
тельных и воспитательных традиций
одного из старейших вузов Казахста-
на, на основе евразийских идей меж-
культурного диалога и национально-
го согласия, позволяющих Западно-
Казахстанскому государственному
университету им. М.Утемисова быть
центром социальной, экономичес-
кой, культурной модернизации реги-
она. Данные успехи ЗКГУ им.М.Утеми-
сова были подтверждены тем, что
ЗКГУ вошел в число 500 известных
университетов мира (в числе 7 вузов
Казахстана по итогам независимого
российского агентства «Рейтор»)
От всей души поздравляем ректо-

ра, академика Туякбая Зеитовича
Рысбекова и коллектив Западно-Ка-
захстанского государственного уни-
верситета им. М. Утемисова с новы-
ми успехами и желаем дальнейших
высоких достижений в благородном
деле воспитания и обучения новых
поколений казахстанцев, будущего
нашей страны.


