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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛДЫҚ 
МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛАДЫ! 

 
       Бизнес және құқық факультетінің жалпықұқықтық және арнайы пәндер 
кафедрасының оқытушылар қауымының бастамашылығымен 
ұйымдастырылған «Тәуелсіздіктің 20 шыңы» атты фестиваль шегінде 
өткізілуге жоспарланған шараларының кезекті түрі - «ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ 
ҒҰМЫРЫ» атты зияткерлік сайысы қыркүйек айының 24-26 жұлдызы 
аралығында Жезқазған қаласының №5 және №10 орта мектептерінің 
ғимаратында болып өтті.  
     Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, елімізде ана тілінің дамуы мен одан 
әрі өркендеуіне үлес қосу, тілдің адамдар арасындағы қатынас құралы 
ретіндегі қызметін ашу, жастар арасында тіл мәдениетін көтеру және дамыту 
және олардың бойында туған тілге деген махаббат сезімін қалыптастыру 
мақсатында өткізілген бұл зияткерлік сайыс Жезқазған қаласының №5, №21, 
№11, №10, №9 және №13 орта мектептерінің тек білімімен ғана емес, 
даналығымен де ерекшелене білген оқушыларының басын біріктірген үлкен 
мереке болды. Төрт айналымнан тұрған зияткерлік сайыс екі мәрте өткізілді: 
 Ахметова Гүлнұр, Тлеулина Перизат («Болашақ» тобы), Кенжебай Баян, 
Тақауова Мадина («Береке» тобы), Ғазиз Зарина, Ануарбек Фарида 
(«Құдірет» тобы)  арасында өткен қызықты сайыстың нәтижесінде «Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар» танылған жүлдегерлер - Ғазиз Зарина, Ануарбек 
Фарида №11 орта мектебінің оқушылары. 
  Стамкулова Айжан, Байзакова Інжутас («Алғырлар»), Төребекова 
Қарақат, Аманулла Оралсын («Білгірлер») және Түгелбаева Жанат, 
Жандарбекова Арайлым («Талпын») арасында «Білімімен мыңды» жыға 
білген жеңімпаздар - Стамкулова Айжан, Байзакова №10 орта мектебінің 
оқушылары.  
     Сайыс барысында сайыскер топтарға қолдау көрсетіп, өздерімен алып 
келген өнерлерін қуанышпен ортаға сала білген жанкүйерлер қауымының  
жылы ықыласы сайыс бойында үнемі байқалып тұрды. Осы тұста елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың: «Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай 
қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі 
қару, әрі қалқан, әрі байырғы, әрі мәңгі  жас, отты да ойнақы Ана тілінен 
артық қазақ үшін бұл дүниеде артық не бар екен!» - деген асыл сөздерін ұран 
ете отырып, осындай игі шараларда белсенділік таныта білген жоғарыда 
есімдері елге танылған оқушылар мен олардың жанкүйерлерінің де 
Тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған Қазақ елінің 
болашағының зор екендігінің дәлелі болса керек.  Заман талап еткендей 
жасампаз дүниетанымға ие, яғни азаматтың жауапкершiлiк сезiмiнен, саналы 
таңдау жасау және Отан, қоғам, өз отбасы игiлiгiне, жеке басына бағытталған 
дербес шешiм қабылдай алу қабiлетiнен көрiнетiн азаматты тәрбиелеуде, 
берiк адамгершiлiк негiзге ие, солай бола тұра өзгермелi жағдайларға 
бейiмделуге қабiлеттi және жаңа идеяларға зерек, үнемi жетiлiп отыратын 
тұлғаны қалыптастыруда еңбек етіп жатқан жоғарыда аталып өткен 
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мектептер ұжымдарының да жеткен жетістіктерінің дәлелі де осы болса 
керек.  Осындай болашағынан зор үміт күтетін кез келген тәуелсіз елдің, азат 
өмір сүру жолындағы кез келген ұлттың ең қастерлі міндеті - өткен 
тарихымен үндес бола алатын, жас ұрпақтың санасын шыңдауға қызмет 
ететін білім жүйесін қалыптастыру бағытындағы жолымыздың бір 
болатынына зор сеніміміз бар. Мектеп әкімшіліктерінің жаңа 
Қазақстанымыздың шын мәнінде тарихи ауқымдағы аршынды самғау жасау 
бағытындағы жасап жатқан еңбектерінің  халыққа пайдалы болуына шын 
жүректен тілектестігімізді білдіре отырып, осы сайыстың жоғары деңгейде 
өткізілуіне көрсеткен көмектері үшін білдірер алғысымыз мол.  
        Өз тіліңсіз көрсең де өз күніңді, 
        Өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді. 
        Өз халқыңа бола алмайсың азамат, 
        Білмей тұрып туған ана тіліңді - дей отырып, тіл мәртебесін көтеруде, 
осындай іс-шараның  Жезқазған қаласында жоғары деңгейде өткізілуіне, 
жастарымыздың бойында ата-баба салт-дәстүрлерін білуге деген  құштарлық 
сезімдерін оятуға бар күш-жігерлерін салып аянбай тер төгіп келеген 
жүргізушілеріміз – УА-23к тобының тәлімгері Ершаева Әсел, Ю-21к 
тобының тәлімгері Нұрлыбай Мадина және Ю-15с/к тобының тәлімгері 
Жақыпбекова Мақпал  сайыс соңында Жезқазған қалалық «Қазақ тілі» 
қоғамының төрайымы – МЕЙРАМКҮЛ ЖОЛДАСБЕКҚЫЗЫНЫҢ 
алғыс хатын қанжығаларына байлап қайтты. 
 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!! 
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