
Самғау
“Абылай хан” атындағы колледжінің ұжымдық басылымы №2

   Қазан,2015ж.

1 қыркүйек – Білім күні.

 

  
   
 
    
    

 
 

бірден бір құдырет – білім, білімді ұрпақ»де-
ген сөзі қазіргі заман талабын айқындап беріп 

логияларды жетік меңгертіп,білімді де білікті 
маман даярлауды мақсат тұтқан оқу орны

 
талапкерлермен толықты.

ның 20 жыл толуына арналған салтанатты жи-
ын өткізілді. Салтанатты шарада, колледж  
 
құттықтау сөз сөйлеп, баяндама жасады. 

ынтымақтасып, әлемдік тәжірибе алмасуымыз 
 

шыларына тілдік тәжірибені дамытып, білім

 

 

 “Абылай хан” атындағы
колледжінің тарих пәнінің оқытушысы 

Жұманова Жанар Әбдіжәлелқызы

назарына жеткізіп отыру.

 құтты болсын!

Білім күні және Еліміздің Конституциясының 
жиырма жылдық мерекесі баршамызға

 Ата Заңымыздың бүкілхалықтық талқылау арқылы өмірге келгеніне 20 жыл толып отыр. Конституциямыз 20 жыл уақыт аралығын-
 да бүкілхалық болып қабылдаған бастықұқықтық құжатымыздың өміршеңдігін, орнықтылығын, нарықтық және демократиялық 
 құндылықтарының мазмұнын мүмкіндігінше ашып көрсетті. Осы аралықта жеткен экономикалық табыстарымызбен қатар, елімізде-
 гі тұрақтылыққа, ұлттық татулыққа, азаматтық келісімге жетуіміздің негізі жатыр деп толық сеніммен айтуға болады. Соңғы жыл-
 дары мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. Тарихи қайнардан бастау алған халықтың құқықтық санасы 
 басқаларға ұқсамайтын өзіндік сипатқа ие. Қазақ  билерінің әділдікті арқау етіп, төрелік айтқан тұжырымдары «Қасым ханның қас-
 қа жолы, Есімханның ескі жолы мен әз Тәукенің «Жеті жарғысы» құқықтық нормалар жиынтығы екенін айғақтайды.
 Коституцияда – Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат
 қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екені айтылған. Сонымен бірге, Негізгі заңымыз азаматтар-
 дың міндетті орта және кәсіптік пен жоғары білім алуларына кепілдік береді. Қазақ тілінің мәртебесі де заңда анық әрі нақты айқын-
 далған. Сондықтан, Конституцияны құрметтеу, оның қағидаларын орындау әрбір қазақстандықтың құрметті парызы және міндеті. 
 Еліміздің қоғамдық өміріндегі жастарға деген қамқорлық пен жақсы ойлар – өміріміздің түбегейлі, әрі оң өзгерісінің кепілі. 
 Елбасы Н. Назарбаев «Қазақстанды 21 ғасырда дамыған елдермен теңестіріп, өркениетті әлемнен мәртебелі орын алуынаықпал етер 
 бірден бір құдырет – білім, білімді ұрпақ» деген сөзі қазіргі заман талабын айқындап беріп айтып отыр. 
 Ардағымыз, айбынымыз саналатын Ата Заңымыздың аясында татулығымыз бен бірлігіміз жарасып, 
 біздің тілегіміз бен жүрегімізге үн қосатын осы бағытымыздан таймай, болашаққа батыл қадам жасай берейік! 

Елбасы Н. Назарбаев «Қазақстанды 21 ғасыр-
да дамыған елдермен теңестіріп, өркениетті
әлемнен мәртебелі орын алуына ықпал етер 

айтып отыр.Қазіргі таңда,заманауи озық техно-

жылында білім алушылардың қатары жаңа
«Абылай хан» колледжінде 2015-2016 оқу 

Колледжімізде, 1 қыркүйекте Білім күніне
және Қазақстан Республикасы Конституциясы-

директоры Дүлдүл Руслан Кажденбекұлы

Колледжіміз шетелдік оқу орындарымен 

жылдан жылға нығайып келеді. Биылғы жаңа
оқу жылының ерекшелігі, колледж білім алу-

беру үшін,шетел азаматы Нвака Августин мырза келді.Жиында Августин мырза жаңа оқу жылымен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Шара
 барысында, колледждің өнерлі жастары патриоттық әндер шырқап, би билеп өнер көрсетті. Мерекелік жиын барысында  ЭК-24, ЭКН-23, 
ТЖН-23, ТЖН-24 оқу тобының студенттері өз белсенділіктері мен дарындылықтарын көрсетіп,би билеп, ән салды.Кеш соңында директордың 
тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Сарбалаева Айгүл Шакиқызы шығып, сөз сөйлеп бірінші курс студенттеріне сәттілік тілеп, алдағы 
студенттік өмірлерінде білікті де, білімді жастар қатарынан көрінуге, оқумен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласуға шақырды. 

“Абылай хан” атындағы
колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

оқытушысы Мамутова Гаухар Мұхитдинқызы



Самғау
Юные спасатели колледжа  им. «Абылай хана»участвовали 

 ХIII Международном слете юных спасателей-пожарных 
На базе Государственного учреждения образования «Лицей при Гомельском 

инженерном институте» МЧС Республики Беларусь с 9 по 18 июля 2015 г.

 был проведен слет юных спасателей-пожарных.

 В слете принимали участие  команды из 15 зарубежных стран это:

 Программа слета предусматривал следующие виды конкурсов и соревнований:

3 бет

- Италия

- Казахстан

- Кыргызстан

- Латвия

- Литва

- Молдова

- Польша

- Россия

- Сербия

- Украина

- Азербайджан

- Армения

- Белоруссия 

- Болгария

- Грузия

1.«Визитная карточка»; 

Творческое музыкально-театрализованное презентационное выступление, 

продолжительностью не более 8 минут, во время которого участ-

ники команды информируют о своей стране, клубе/организации,о последних событиях

 в жизни организации, ее деятельности, движении

 юных спасателей-пожарных где наши студенты показав хорошие выступление  заняли 5-е место

2.«Пожарная эстафета»;

Участник стартует по команде судьи преодолевает забор после чего передать эстафету второму, получив эстафету, подхватывает два спортив-

ных рукава преодолевает спортивный бум  далее участник разматывает и соединяет между собой спортивные рукава, рукавная линия должна

 быть проложена от разветвления до линии передачи, после чего передается эстафета участнику третьего этапа,  10 метрах от участника 

располагается стол с уложенной боевой одеждой. Участник должен надеть боевую одежду полностью без замечаний,  после одевания боевой

 одежды участнику необходимо будет перенести 2 огнетушителя поочередно из одного места в другое, затем участник передает эстафету 

одному из участников четвертого этапа

двум участникам необходимо поднять манекен и уложить 

на носилки. Затем вместе с носилками пройти дистанцию

передать эстафету одному из участников пятого этапа, получив эстафету два спортсмена должны преодолеть тоннель после чего при помощи

 2 стволов высокого давления необходимо залить  5 литров воды в мишени, После заполнения мишеней оба участника должны пересечь 

финишную линию, но в этом  виде спорта участвующие команды из 15 республик не могли улучшить результаты представляющую 

республики Казахстан -1 место   

1.«Newspaper - Billboard»;

Тема объявляется командам за 1 день 

до проведения конкурса.

креативность и  полноту раскрытия темы;

значимость, актуальность, реальность использования данного проекта.

2.«Оказание первой медицинской помощи»;

 «Оказание первой помощи» проводится с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков юных спасателей-пожарных 

по оказанию первой помощи и определения команд, наиболее подготовленных к оказанию пострадавшим необходимой помощи. По оказан-

ию помощи пострадавшему при длительных сдавливании наши студенты заняли -5место  

3.«Спортландия «Вместе к победе»;

В спортландии участвуют все члены команды, поочередно проходя все этапы и передовая эстафету касанием руки, пробегает дистанцию, 

наступая во все покрышки затем  при помощи «удочки» должен достать одну из «рыбок»

после  необходимо преодолеть дистанцию, проходя под гимнастическими барьерами а также одним броском дротика выбить максимальное 

количество очков, взять перевернутый лист с цифрой и найти бочонок с данной цифрой среди других бочонков и последнее необходимо  

пройти дистанцию, ведя теннисный мяч гимнастической палкой, обводя поворотные фишки но в этом виде спорта наша команда не оказа-

лось в первой пятерке лучших и заняли -8 место.

4.«Прохождение туристической полосы»;

Команде необходимо пройти условное болото, параллельно натянутым на деревьях веревкам перебраться через опасную зону,  при помощи

 веревки

преодолеть препятствие,  по подвешенному на веревках бревну необходимо пройти и  поочередно сбить один пластмассовый стаканчик из  

пневматической винтовки также  необходимо преодолеть условный овраг по параллельно натянутым веревкам и перенести 2-х пострадав-

ших на расстояние не более 50 м.  преодолеть вертикальную паутину полосу препятствий, состоящую из забора, спортивного тоннеля,

 8-ми автомобильных покрышек и 4-х легкоатлетических барьеров но и здесь наша команда могла показать хорошие результаты

 заняв призовое – 3место 

5. «Командный дартс» ;

Необходимо набрать как можно больше очков, кидая по три дротика поочередно в каждый сектор с "1" до "20" и центр. Очки, набранные на

 каждом из секторов, суммируются, и выводится конечный результат. По дартсу студенты показали мастерство где набрав максимальное 

количество очков – 1 место. 

По результатам международного соревнование   юных спасателей-пожарных, наши студенты колледжа им. «Абылай хана» представляющие

 Республику Казахстана занял 4 место общекомандном зачете пропустив на одно очко команду из Литвы, второе место хозяин соревнований 

юные спасатели Республики Беларусь, а первое место и чемпионы 13 слета юных спасателей-пожарных стала команда из Республики Росии.  

Преподаватель по специальности ЧС Султанбеков А.А.



Самғау 2 бет

Сыр-сұхбат

1.- Саламатсыз ба, Августин Оньиси.
     «Абылай хан» атындағы колледжіне қош келдіңіз!
     -Рахмет!
2.- Отбасыңыз, туған жеріңіз туралы айтып өтсеңіз.
       -Әрине. Менің отбасым үлкен, біз алты ағайындымыз. 
     Отбасында  4 ұл,  2 қыз және ата-анам бар. Әкем-инженер, 
     ал анам жеке кәсіпкер. Мен Нигерия мемлекетіненмін, 
     ол Африкадағы ең үлкен мемлекеттердің бірі.
     Нигерия-көп тілді мемлекет, онда ағылшын тілі ресми әрі 
     мемлекеттік тіл болып есептелінеді. 
     Нигерия мұнай өндіретін мемлекет болғандықтан, 
     онда әр ширек сайын 800.000 мыңнан астам баррель мұнай 
     өндіріледі. Міне, менің туған жерім осындай.
    - Мен Нигерияда да, АҚШ-та да оқыдым. Нигериядағы 

      Енугу мемлекеттік Ғылым және технология университетін  

      «Саяси ғылымдар» мамандығы бойынша тәмамдадым.

      Кейіннен АҚШ-тағы Нью-Йорк Халықаралық ТЕFL-ге 

      дайындау институтынан ТЕSOL сертификатын иелендім.

      Мамандығым –«Ағылшын тілінен дәріс оқушы»
3.- Қасиетті Қызылорда өлкесіне бірінші рет келіп оты сыз,қаламыз сізді несімен таң 

      қалдырды? 

   -Ия, әрине. Мен Қызылорда қаласында бірінші рет болып отырмын. Ең алғаш осы қалаға ұшақтан түсіп келгенімде өте кішкентай қала 

    шығар деп ойлағанмын. Қызылорданы Атыраумен салыстырғанда кішкене қала сияқты емес сияқты. Шындығында, Қызылорда өте үлкен

    қала десек те болады. Мұнда бірнеше ойын-сауық орталықтары бар. Сонымен қатар, мектептер мен колледждер де көп екен. Қала тұрғын-

    дары қонақжай, бауырмал екен. Қайда жүрсем де Қызылорданың халқы менімен суретке түсуге өтініш білдіреді. Қалаларыңыз өте тамаша, 

    халқы өте ақкөңіл, маған қатты ұнады.
4.- Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен «Үштұғырлы тіл» саясаты қазіргі таңда басты назардағы бағыт болып отыр. Осы тұрғыда жан-
     жақты сапалы да, саналы маман даярлау- «Абылай хан» колледжінің басты мақсаты. Колледж оқушыларымен жұмыс жасау сізді қызықтырды ма?
   
  
    

  
      

 

5.- Сіздің түсінігіңіздегі жан-жақты дамыған тұлға қандай болу керек?
    
     тұратын ол-білім. Біріншіден, әрбір азамат өз мамандығының қас шебері болуға тиісті. Екіншіден- криативті ойлай бьілу керек. Себебі қоғам 
     бізден жаңашылдықты күтеді. Ал жауаптылық, әрбір мәселеге түйінді шешім шығара алу және де адами қасиеттің болуы, құрмет көрсетубұ-
     ның бәрі білімді адамға лайық қасиет деп ойлаймын.

 6.- Өмірлік  ұстанымыңыз қандай?
   - Ммм.... Не айтарымды білмей отырмын. Алайда, менің өмірлік ұстанымым өз кәсібінің шыңына шыққан тұлға болу болатын. Мен өзімнің
     
     мансабымды пайдаланарым сөзсіз.

 7.- Сіз осыған дейін Қазақстанның бірнеше қалаларында болдыңыз. Қазақ халқы сізді несімен таң қалдырды? Қазақ жастары мен сіздің 
     еліңіздегі жастардың арасында қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар?
    -Иә, мен Қазақстанның бірнеше қалаларында болдым. Алғашында Атырауда тұрдым, сосын Алматыға көшіп бардым. 
     Ол жерде Алматы ІТ Университетінде жұмыс жасадым. Мен кездестірген қазақ халқы өте қонақжай, дәстүріне берік адамдар екен. Қазақстан 
  
     Менің елімде спортқа жастар қызыға қоймайды-ау......

 8. - Қазақ халқының қандай салт-дәстүрі мен ұлттық тағамдарын білесіз?
    -Шындығында, Қазақтардың салт-дәстүрі керемет, олар көршілес мемлекеттердікімен мысалы, Өзбекістанмен ұқсас сияқты көрінді. Мен 
     қазақтардың салт-дәстүрі жайында көп білмеймін. Білерім, қазақтар үйлену тойында құтты қонаққа арнайылап киім жабады екен.
     Ол «Шапан» деп аталады екен. Қазақ халқының асханасы өте керемет екен. Әсіресе, ұлттық тағамдары «Бешбармақ» маған қатты ұнады.
     Ал қымыз, шұбаттардың дәмі өзгеріп отырады екен. Алматының қымызы қышқылдау болса, Қызылорданың қымызы тұп-тұщы екен. 
 9.- Бос уақытыңызда қандай іспен айналысқанды ұнатасыз?
   - Менің бос уақытым бола бермейді. Бірақ та кешкі астан кейін міндетті түрде серуендеп қайтамын. Қолым қалт еткен кезде достарыммен
     қаланың көрнекі жерлерін аралағанды ұнатамын. 

 10.- Есіңізде қалған бір қызықты оқиғаны айтып берсеңіз?
     -Менің басымнан неше түрлі қызықты сәттер өтті. Солардың бірі- студенттермен, оқытушылармен бірге « Қорқыт Ата» ескерткішіне барған 
      сәт қатты әсер қалдырды. Қорқыт бабаның өміртарихымен танысу мен үшін ұмытылмас сәт болды.

 11.- Августин мырза, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Сізбен сұхбаттасқанымызға қуаныштымыз. Сөз соңында газетіміздің 
      оқырмандарына өз тілегіңізді білдірсеңіз?
     
       оқырмандарына сәттілік тілеймін. 
     - Лайым, сол тілекке жетейік! Уақытыңызды бөліп, сұбат бергеніңіз үшін сізге де алғыс білдіреміз!

Сұхбаттасқан  Амангелдіұлы Аманғали

- Біріншіден, Сіздердің Елбасыларыңыз Н.Ә.Назарбаев ел жастарының үш тұғырлы тілді меңгерген өрендер болатындығына көрегенділікпен
  сенім білдіріп осылай саясат жүргізуде. Бұл, әрине дамуға бастары сөзсіз. Өйткені, «Абылай хан» көлледжі де Елбасының осы бір саясатын 

басшылыққа ала отырып, студенттерінің 3 тілді еркін меңгерген маман болуына жағдай жасап жатқандығы. Алайда, мұнда ағылшын тіліне деген 

Дамыған тұлға деп- үнемі ізденісте жүретін, қазіргі заман талабына сай адамды айтамыз. Адамды тұлға ретінде қалыптастырып, айшықтап 

 бір күні БҰҰ-ның дипломаты болатыныма сенемін. Сонда мен айналама пайдамды келтіріп, адамдарға көмек көрсету үшін өз қызметтік

   жастары білім алуға құштар екен. Сонымен қатар, қазақ жастары жаңа технологияға және де спортқа қатты қызығушылық танытады екен. 

- Сұхбат алғандарыңызға көп-көп рахмет. «Абылай хан» көлледжінің өзінің төл баспасы барына қуаныштымын. Басылым ұжымы мен 

     сұраныс Астана, Алматы қалаларымен салыстырғанда төменірек екендігі байқалады.



Самғау
«Менің жүрегім балаларға арналып соғады»

    Қазақстанның дамушы елдер сапында күн санап жаңа белестерге көтеріліп келе жатқаны әрбір қазақстандық үшін мақтаныш екені анық.
  Ал осы мақтанышты сезіну –бүгінгі ұрпақ біздің маңдайымызға біткен бақыт. Ал осы бақыттың ең қастерлісі, ең қасиеттісі- бала бақыты 
  екені даусыз. Кеудесінде жүрегі бар әрбір сәулелі жас бұл жөнінде өздігінен ой түйері сөзсіз. 
 Бала....... Осы бір төрт әріптен тұратын сөзде қаншама мағына бар десеңізші! Бала тағдыры, оның тәрбиесі, қоғамдағы рөлі бәрі-бәрі бізді
  

  бақыт ұшқынын көре аламыз. 
 

  

  үйіндегі балаларды қамқорлығымызға алып, халық болып жұмылып әрекет жасасақ,  барлық баланың бақытты болғанын көрер едік. Иә, 
  
  да бағалап, тамырларына балта шаппай, бар қамқорлығымызды арнап, жүрегіміздің түкпірінен орын алып берсек деген тілегім бар. 
  Жетімдер болмасын, балаларымыз жыламасын дегім келеді, замандастар! 

Адам баласы бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынас жасайды.
Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын өзгешеқатынас құралы. 
Іргелі ғалымымыз А. Байтұрсынұлының  «Ұлттың сақталуы да, 
жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деген 
болатын. 
сіне ие болған – ана тіліміз қанатын кеңге жайып келеді. 
22-қыркүйек Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер 
мерекесі. Осы мерекеге орай мемлекеттік мекемелерде, соның 
ішінде мектептерде, колледждерде, жоғары оқу орындарында 
сабақтан тыс уақытта әдеби, мерекелік кештер ұйымдастырала-
ды.
інде «Тарих және Тілдер» циклының ұйымдастыруымен 
« Тілі басқа –тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір» атты мерекелік 
кеш өткен болатын. Жылдағыдан бөлек бұл іс-шара үш тілде  
(қазақ, орыс, ағылшын) жүргізілді.Кеш қонағы Негерия елінің 
азаматы Нвака Августин сөз сөйлеп, қазақ тілі мәртебісінің жо-
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толғандырмай қоймайды. «Балалы үй-базар, баласыз үй- қу мазар» деген қазақта аталы сөз бостан -босқа айтылмаса керек. Бала жүрегі
мөлдір судай таза, мақтадай аппақ. Ал сол ақ парақтай бала жүрегіне жақсы тәрбие мен жақсы қасиеттерді уялатсақ қана, бала көзінен 

Менің жүрегім балаларға арналып соғады..... Бұл сөздер баршамызға әртүрлі ой салады. Біріміздің көз алдымызға шықылықтап күліп, 
ата-ананың бауырында еркелеп, масайрап жүрген бала елестесе, енді бірімізге жетімдер үйінде сарғайып, сағынып ана махаббаты мен 
ана жылулығына зар боп жүрген жанарлары мұң мен жасқа толы бейкүнә бала тағдыры елестейді. Қазақ о бастан-ақ жетімін жылатпа-
ған халық. Сондықтан да, әрқайсысымыздың жүрегімізде балаға деген мейірім, сүйіспеншілік, махаббат болуы шарт. Осындай игі қасиеттер-
ді күн нұрындай балаларға арнап, жүрегіміздің төрінен балаларға орын беріп, олардың бақытты болуына қоғам болып атсалысып, жетімдер

расында да бала-біздің көз қуанышымыз, өміріміздің жалғасы, ғұмырымыздың айнасы. Олай болса, осы баға жетпес байлығымызды уақытын-

Балтабай Ақерке
ЭК-24

Туғаннан «құлыным»- деп аймалаған,

Өзіңдей асыл ана  кайда  маған?

Өзіңді  әрқашанда жақсы көрем,

Бала кезден сипаған маңдайымнан.

Анашым,мен өзіңді мақтан етем,

Жол жүрсем сағынамын ойға кетем...

Ойымнан бір ой түспей жүреді ылғи,

Қайткенде ақ сүтіңді ақтар екем???

Анашым, туған күнің құтты болсын!

Ең бастысы-денсаулығың мықты болсын!

Бақыттың ортасында күліп жарқын,

Қызыңнын жыр шумағын қабыл алғын!

Анашым ақ сүт беріп өсіріп ең,

Қ ат е м д і  т а л а й  р е т  ке ш і р і п  е ң ,

Ықыласпен бас иіп тұрам сізге.

Құттықтап сізді туған күніңізбен!        

АНАМА
(Арнау)

Кеңес Дәметкен
ЭК-24

     Бізде бұлақтарға, қайнарларға, өзен-теңіз, көлдерге тиын тастайтын дағды қалыптасқан.Бірақ қандай тиын тастау қажет екендігін 

білмейміз. Суға тек күміс тиын шашады.Күмістің суды тазарту қасиетіне бірде-бір сүзгі жетпейді. Бұл ерте кезден-ақ Египет, 

Рим елдерінде құнтталған шаруа. Мәселен, Парсы патшасы Кир жорыққа шыққанда тек күміс ыдысқа су құйып, алып жүрген.

 

ішетін суымызды күміспен тазалап отырсақ, денсаулыққа пайдасы болмақ. Сонымен қатар, күмістен жасалған әшекей бұйымдарының

энергиядан аулақ жүреді. 

Күмістің қасиеті

Күмістің осы қасиетін зерттеген ғалымдар бұл асыл металдың 650-ге жуық әртүрлі бактерияларды өлтіруге қабілетті екенін дәлелдеп
отыр.Сөйте тұра, ол өз болмысын өзгертпейді.Күміс салынған не күміс ыдысқа құйылған су ешқашан айнымайды. Мұндай су жара-

ның тез жазылуына да септеседі.Ауыз суымызбен мақтана алмайтын бізге бұл тәсілді қолданудың пайдасы зор.Әсіресе , күнделікті

да адам ағзасына пайдасы орасан. Сондықтан да, ер азаматтар да қыз балдар да күмістен жасалған бұйымдарды тағып жүрсе, жаман

Қараманова Жаннұр

ЭКН-22

«Тілі басқа –тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір»

ғары деңгейде екенін атап көрсетті. Мерекелік кешке колледждің 
барлық студенттері белсенді атсалысып, өте жоғары деңгейде өтті.

Осы айтулы мерекеге орай « Абылай хан» атындағы колледж-

Қазіргі таңда егемен ел болып, мемлекеттік тіл мәртебе-

«Тарих және Тілдер» циклының
  төрағасы Ақынбекова Г. 



Самғау
Кітап-рухани азық
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«Білімге құмартып, ғылым шыңына
жетем десең, кітапқа бас и» 

(М.О.Әуезов)

Бүгінгі таңда кітапхана- жан-жақты білім мен мәдениетті тағылым берер орындардың бірі. Кітапхананың жұмысының мақсаты- заман тала-

білетін елжанды тұлға тәрбиелеуге кітапхана арқылы үлес қосу бүгінгі күннің басты мәселесі.Осы орайда, «Абылай хан» атындағы колледж 

деректерді асқан ұқыптылықпен жинап, бірнеше томнан тұратын кітаптарын жаңа буын ұрпаққа жария етті. 

сүйеніп, өз еңбектерін Ресейдің Новосібір қаласындағы баспадан шығарған. 

жарыққа шыққан бұл кітаптар, халқымыздың басынан өткерген қилы кезеңдері және елді топтастыруға еңбек сіңірген тарихы тұлғалар тур-

сусындайтын оқырман еліміздің болашақ ел тұтқасын ұстар білімді де,білікті азаматтары болмақ. Сондықтан да, кітапхана ісінің ел 

экономикасы мен мәдениетінің дамуына қосар үлесі бар екені даусыз.

кітапханасының қорына келіп түскен жаңа әдебиеттердің топтамасымен таныстырамын. Биылғы оқу жылы колледж кітапханасының қоры 

тарих ғылымдарының докторы, экономика ғылымдарының кандидаты, профессор Болатбек Нәсеновтың қазақ тілінде баспадан жарық көр-

ген бірнеше тарихы кітаптарымен толықтырылды.Бірнеше жылдардан бері ұлттық тарихымызға қатысты құжаттарды мұрағаттардан іздес-

насихаттау.Еліміздің тарихын, мәдениетін, тілін, дінін қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра

бына сай білім алушыларға сапалы ақпараттық қызмет көрсету, сұраныстарын қанағаттандыру, ұлттық әдебиеттеріміздің үздік туындыларын

тіре жүріп, жинақталған автордың бұл еңбектері студенттердің және жалпы оқырман қауымның ұлттық дүниетанымын кеңейтуге, оларға 

өнегелік бағыт беруге арналған. Тарихшы Нәсенов Болатбек- ата тарихымызды ардақтауды мақсат ете отырып, қазақ, орыс архивтеріндегі 

Автор 1999 жылдан бері Қазақстан және Ресейдің 20-дан астам мұрағаттарындағы бұрын соңды ғалымдардың қолы жетпеген деректеріне 

Оның ішіндегі «Абылай хан»-3 томдық, бірге, «Кенесары хан», «Тәттімбай-Мәди», «Шапырашты Наурызбай», «Жанқожа батыр, Төле би,
 Қазбек би, Айтеке би» атты шығармаларын кітапханадан оқып танысуларыңызға болады. Автордың азаматтық белсенділігінің арқасында 

дың жаңа кітаптарын оқып, танысып, жұмыс барысында пайдалануға ұсынамын.Кітапхананың киелі табалдырығын аттап, білім бұлағынан

алы бұл деректер жалпы оқырман қауымына өнегелік бағыт береді.Сондықтан аталған кітаптардың тарихы маңызын ескере отырып, автор-

А.Қоспанова
Колледж кітапханашысы

Күле-е-е-е-е-е отырайық...

Бiр күнi ауылға әлi айна алып келмеген екен. Сонда ағасы қалаға кетiп айна сатып алып, ауылына алып келіпті.

 Сонда ағасы сол айнаны , қарындасына көрсеткенде қарындасы өзіне қарап мамасын шақырған:

-Мама, мама, аға қаладан келіншек алып келді деп айқай салған! Мамасы жүгіріп келіп ол да айнаға қараса:

-Ойбуй құдағи да келіп қалыпты ғой депті!

Бір құмырсқа жүгіріп бара жатқан кезде екінші құмырсқаға кездесип қалады. Сонда екінші құмырсқа:

-Е достым қайда асығып барасың десе,

- Естімедің бе, піл жол апатына тусіпті, соған қан беруге кетіп барам,- депті.

Қыздардың екі түрі болады, Пысық және қияли. Пысық қыздар үстелдің үстіндегі шаңды көрсе сүртіп тастайды.

Ал екінші топтағы қыздар шаң көрсе жүректің суретін салады

Екі еркектің әңгімесі:
- Сен көшеден әдемі келіншек көрсең, ең бірінші қай жағыңа қарайсың?
- Жақын маңда әйелім жоқ па екен деп жан-жағыма қараймын.

Бір күні кәдімгі қырыаяқ "қой, ә бүгін ертерек жатайын, күнде жұмысқа кешігіп қап жүрмін" деп жатайын деп жатса, 

шешесі айғайлап: "Бар, құр-е, аяғыңды жуып жат" депті.

Шалы шайы ішіп отырса, кемпірі бетіне түгел айран жағып, жанына кеп жатса керек. 

Сөйтсе шалы айғайлап: "атаңанәлет ыдысқа құйып әкелмейсің ба?" депті.



Самғау
Құтқарушыларға 20 жыл!!! 

6 бет

       Ең басты құндылығымыз ол адам өмірі болса, облыс көлемінде бүгінгі күні төтенше жағдайларды 

 жойып, зардап шегушілерге дер кезінде көмегін аямай  және оған қоса төтенше жағдайды болдырмау,

 алдын алу мақсатында жұмысын жүргізіп келетін қызметтердің аз емес екендігі бәрімізге белгілі. 

 Ар намыс пен борышты отан  қызметіне арнаған Құтқарушылар,  2015 жылдың 19 қазанында 20 жыл-

 дығын атап өтуде. Осындай төл мерекені атап өту барысында Қызылорда қаласы  «Абылай хан» атын-

 құтқарушылар жұмыстарын жандандыру, өскелең ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеу, бірлік пен 

 мақсатында бірнеше іс-шараларды өткізуді  жоспарлап қойған.

 аралығында -  Қыс мезгілінде болуы мүмкін төтенше жағдайлардан қорғану мақсатындағы ережемен таныстыру апталығы. 

мақсатындағы ашық сабақтары және төтенше жағдай саласының жаңа технологиядағы құрал саймандарының көрмесі.

 

алмасу және ең мықты командасын анықтау мақсатында:

Алғашқы дәрігерлік  көмек;

Компаспен азимут табу;

Жауынгерлік қанат жаю;

Арқан байлау түрлері;

Сүңгуір жұмысын жүргізу;

Құтқарудың әдістері;

Іздестіру-құтқару жұмыстарынан  сайыс.

19 қазан Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментімен бірлескен Нартай Бекежанов атындағы музыкалық драма театрында

  мерекелік кешке қатысу.

бауырмалдыққа,  құтқарушы тәсілдері арқылы салауатты өмір салтының дағдыларын қалыптастыру

дағы колледждің «төтенше жағдайларда қорғану» мамандығы жас – құтқарушы түлектерді, бұқаралық

 9 қазан - құтқарушылар мәртебесін ақпараттандыру және насихаттау тақырыбында Қызылорда облысы

ТЖД қызметкерлері мен ТЖ жою жолында көкірегі қазынаға толы ардагерлердің ТЖ студенттерімен кездесу жиыны.12 –14  қазан 

15 қазан – «төтенше жағдайлардан қорғану» мамандығының арнайы пән оқытушыларының төтенше жағдай саласын жандандыру 

16 қазан «төтенше жағдайларда қорғану» мамандығы бойынша оқитын  колледждердің 2,3 және 4 курс студенттері  арасында тәжірибе

«Абылай хан» атындағы колледждің «төтенше жағдайда қорғану» мамандағының арнайы пән 
оқытушысы  I-ші дәрежелі құтқарушы,   I-ші санатты оқытушы  А. Султанбеков

ҮЛКЕНДІ СЫЙЛАУ ҚАЗАҚҚА ТӘН

сыйлайды" деген халық даналығы қалыптасқан.

Ертеден тағылымы мол қазақ халқымыз "Баланы жастан" деп рухани құндылықтарымызды бала тәрбиелеудің игілігіне жұмсаған. 
Жас шыбықты жастайынан халық ауыз әдебиетімен суарып, ел үшін ерен еңбек сіңірген тұлғаларды үлгі етіп, ұлтжандылыққа 
тәрбиелеген.Сонымен қоса отбасындағы қағида - әке-ана құрметі, үлкенді құрметтеу, кішіні ізеттеу. Бала тәрбиесі бесіктен деп 
ұғынған отбасы әр баланың тәрбиесін, түздегі қылығын қадағалап отырған. Өйткені, тәрбиелі адам - тағалы атпен тең деген.
Ата- анаға деген сыйластықтың негізінде бала көкейінде " Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды,кіші сені сыйласа, кісі сені

Жастар біздің қоғамның негізгі тірегі."Болашағыңды білгің келсе, бүгініңе қара" демекші, әр қоғам елдің болашағына алаңдайды.
Сол сияқты, біздің қоғамда орын алып жатқан келеңсіз мәселелер бар. Соның бірін қозғасақ, жастардың қоғамдық көліктердегі 
әрекеті. Аяқ - қолы балғадай жастардың қоғамдық көліктерде құлақтарыңа құлаққап тағып алып, көрсе де көрмегенсіп отыра 
беретіндерін көзіміз көріп жүр. Керісінше жасы үлкен адамға орын беріп, "рақмет, көп жаса" деген бір ауыз жылы лебізің естігенге 
не жетсін? Өйткені  «қартайған шағыңда өзіңді басқалар құрметтеу үшін жас кезіннен қауқары қайтып, сақал – шашы ағарған кісіге
ізет қыл» дейді.  Бауыржан Момышұлы атамыз " Қарт адам - ұзақ сапар шегіп, тоналып қалған жолаушы сияқты " деген қариялары-
мызға  сый-  құрметімізд і  аямайық,  әр  сөз інен  ғибрат  ала  б ілейік .  Кәріл іктен  ешкім құтыла  алмаған .  
Бірақ кәріліктің өзінің сәні – мәні бар. Ұлықпан Хакім мың жасаған дейді, ешкім мың жасамайды, тек өсіп-өнген, тәрбиелі ұрпағымен
мың жасайды. «Үлкенге - құрмет, кішіге – ізет» екенін есімізден шығармаған жөн болар.
“Қарттарым-асыл қазынам” деп қарияларын ардақтайтын қазақ халқы бұрыннан үлкендерін қадір тұтқан. 
“Үлкен тұрып кіші сөйлемес” деген даналар сөзі бостан-босқа айтылмаса керек.

Мен жастарға сенемін!!!
Жастарға сенуге бола ма, жок па?-деген сұрақ қойылса, ойланбастан  болады деп жауап берер едім. Кеудесінде жүрегі бар әрбір сәуле-

лі  жас мен елім үшін не істей аламын, оның өркендеуіне қандай үлес қоса аламын, оның өркендеуіне қандай үлес қоса аламын, оның 

өркендеуіне қандай үлес қоса алмын деп ойланары сөзсіз. Сол мақсатына қол жеткізген жас жеткіншек өзінің де, елдің де абыройын 

көтеріп, білім сапасын жоғарылата түсер еді. Үкілеген үмітті, сенімді ақтау бұл ең алдымен өзіңді көрсету, еліміздің беделін көтеру. 

Мен сенемін жастар әлі де бағынбаған белесті бағындырады және еліміздің асқақ абыройын көтереді.Мен сенемін және сенімді ақтай-

мын. Мағжан атамыз « Мен жастарға сенемін» деп бекер айтпаса керек. Оған дәлел қазірде қазақтың қаншама баласы шетелде оқып, 

қазақтың мәдениетін, салтын, дәстүрін өзге елге танытуда.Мықты маман иесі болып елімізге қызмет етуде.  

Жастарға сенім білдіріп, қалайда жеңіп шығасың деп қолдау көрсету-үлкендердің міндеті, ал сенімді ақтай білу жастардың, яғни 

біздердің міндетіміз.Мағжан атамыз жастарға сенетінін қағазға өлең қылып түсірді.Одан соң қазақ жастары «Тәуелсіз» атанып, үлкен

белестерді бағындыруда. Намысты қолдан бермей, қазақтың қандай дана халық екенін көрсетуде. Болашақ жарқын, жайдары, бейбіт

болатынына мен сенемін. Ал, осы сенімді ақтау болашағымыздың тірегі-жастарымыздың қолында!

Бақытқали Ғабит 
ЭКН-22



Болып жатқан немесе енді басталатын жағдайды бірден түсіну, оның немен аяқталатынын сезесіз бе? Сезіміңіздің сізді алдаған 

кездері болды ма?Төменде берілген үш жауаптың көңіліңізге қонымдысын таңдап, сезімталдығыңызды тексеруіңізге болады.

Самғау 7 бет

Ырымдар мен тыйымдар

Адамның құлағы шуылдаса екі түрлі ырымға жатқызады. Сол құлағы шуылдаса-жамандықтың хабарын жориды, ал оң құлағы шуыл-

даса-жақсылық хабар деп жориды, немесе біреу өлтіре мақтап жатыр деп жорамалдайды. Сонымен қатар дене мүшелерінің жыбырлау-

ын да ырымның арқауы деп санайды. Оң қабағы тартса «қуанамын, бір игі хабар естимін» деп, жақсылыққа бейімдейді, ал сол қабағы

тартса, «жылаймын» деп сақтанып жүреді.Ал, ерні тартса- жақсы дәм бұйырады, сарқыт жейміз деп ойлайды. Иық тартса- жаңа шапан

немесе киіт киетін болғаның. Ал егер табаның қышыса-алыс сапарға шығуға, қонаққа бару деп ырымдайды.Қазақ халқы тұзды

бей-берекет шашпайды. Себебі барлық тағамның тұзсыз дәмі жоқ. «Астың иманы-тұз» деп қарайды. Тұз төгілсе-ырыс төгіледі деп 

қорқады. Жерге төгілген тұз еріп жоғалғанша, сол жерге тұзды төккен адам тұздай ащы тұрмыс кешеді деген ырым бар.

Осындай ырым-нанымға сенетін қазақ халқы бойдан жаман қасиеттерді аулақ ұстап, не жорыса да жақсылық пен қуанышқа жориды. 

Айтылған сөз-атылған оқ дегендей, жақсы ырымдар мен сенімдерге ғана сеніп, алдағы күнді жақсылыққа жориық, ағайын!

1.Егер төмендегі күнделікті тіршіліктің біреуін таңда десе, сіздің қалауыңыз қайсысына түсер еді?

А) дүкен аралау (0)

Б) серуендеу (х)

С) теледидар көру (ү)

2. Мына жақсы қасиеттердің қайсысын өз бойыңыздан көре аласыз?

А) жомарттық (х)

Б) ақжарқындық (0)

С) ұйымдастыруылық (ү)

3.Серуенге шығар кезде қандай жерді таңдар едіңіз?

А) бақ (0)

Б) қала сыртындағы демалыс орны (х)

С) клуб (ү)

4. Егер сіздің досыңыз әдемі гүл шоқтарын ұсынса, не ойлайсыз?

А) тамаша, бірақ аздап күлкілі (х)

Б) біртүрлі сияқты (ү)

С) бұл дегеніңіз керемет қой! (0)

5. Қалай ойлайсыз, егер сізді төмендегі атаудың қайсысымен атаса ренжір едіңіз?

А) қатігез (ү)

Б) ұялшақ (0)

С) сезімсіз (х)

6.Егер қолыңызға үлкен мүмкіндік берсе нені өзгерткен болар едіңіз?

А) жасыңызды (0)

Б) сырт келбетіңізді (х)

С) салмағыңызды (ү)

7. Төмендегі пәндердің қайсысын қалайсыз?

А) тарих (х)

Б) орыс тілі (0)

С) жаратылыстану (ү)

Жинаған жауаптарыңыздың басым көпшілігі «Х» белгісі болса, сезімталдығыңыз нашарлау. Сіз тәуекелге ешқашан бас тікпейсіз, 

нақты бір дәлел болмаса бірден шешім қабылдамайсыз «О» көп жисаңыз: Сіз бәрін бір ауыз сөзден-ақ түсінесіз. Жақын адамдарыңыз-

дың не ойлап тұрғанын, нені қажет ететінін айтқызбай-ақ сезесіз.«Ү» көп жисаңыз: Интуиция сіз үшін әшейн-ақ нәрсе. Адамды түсіну

үшін көз, бас, құлақ берілген ғой деп түсінесіз.

Сіз сезімталсыз ба?

Қартбай Әмина
ТЖН-24в



Самғау
2015-жылдың  қазан айында сізді не күтіп тұр?

Тоқты. Тоқтылар үшін тынымсыз апта. Әсіресе, отбасылы тоқтылар үшін бұл апта соншалықты қолайлы емес.
 Егер қандайда бір тұрмыстық шаруа жиналып қалған болса, осы апта оның бәрін ретке келтіруге тырысыңыз. 
Ата-анаңызбен қарым-қатынасыңызға да қылау түскелі тұр. Ең бастысы, олардың келісімінсіз ешқандай
 шешім қабылдамаңыз, шалыс қадам жағдайды ушықтыруы мүмкін. Ал ғашықтар үшін сәтті кезең, нағыз 
р о м а н т и к а л ы қ  к е ш т е р  о с ы  а п т а н ы ң  е н ш і с і н д е .

Торпақ. Торпақтар бұл аптада көп уақытын отбасымен бірге немесе туған-туыс, жақындарымен өткізгені абзал. 
Керек болса, үйге қажетті жақсы сый, жаңа жиһаз сатып алыңыз,оның бәрі сіздің көңіл-күйіңізді көтере түспек. 
Ал сыртқы ортамен байланысты сәл үзе тұрыңыз. Тіпті көрші-қолаң, таныстарыңызбен де өте дипломатиялық 
қарым-қатынаста болғаныңыз жөн. Егер оқу курстарына барып жүрген болсаңыз, бұл апта өзіңізді қиын 
тапсырмалармен сынап көріңіз. 

Егіздер. Егіздер «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» дегенді басшылыққа алғаны дұрыс. 
Бұл апта егіздердің шығыны еселенгелі тұр. Мұрагерлік және жылжымайтын мүлікті сақтандыру сияқты
 жұмыстармен мүлде айналыспағаныңыз жөн. Жұлдыздар өткір, зақымдаушы заттармен өте мұхият
 болуды ескертеді. Алайда апта білім жетіл-діруге, алыс емес сапарға шығуға, сондай-ақ романтикалық
 кездесулерге қолайлы.

Шаян. Шаяндар үшін бұл апта қақтығысқа толы. Әрине, сіз «қырқысудың» кінәсі өзіңізде екенін түсіне бермейсіз. 
Қалай болғанда, күндеріңіз «күресумен» өткелі тұр. Егер некедегі жан болсаңыз, қарсыласыңыз сүйіктіңіздің
 өзі болуы да ғажап емес. Ең қызығы, кінәні мойындауға келгенде екі жақ та илігер емес, соның себебінен де шу 
шиеленісе түспек.Ал мұның бәрін болдырмау сіздің қолыңызда екенін естен шығармаңыз. Ең бастысы, бұл аптада
 к і р і с і ң і з  к ө б е й і п ,  с а у д а с а у д а  ж а с а у д ы ң  д а  с ә т і  т ү с і п  т ұ р .

Арыстан. Арыстандар бұл аптада белсенділік танытып, жеке басының жағдайына көңіл бөлгені дұрыс. Сыртқы 
келбетіңіз бен киім киісіңізге, тіпті шаш үлгіңізге де өзгеріс енгізіп, күтіміңізді күшейтсеңіз артық емес. 
Денсаулық – зор байлық, аса мұқият болыңыз. Спорт – денсаулық кепілі, арыстандар жаттығу алаңдарынан
 табылып жатса құба-құп.

Бикеш. Жұлдыздар Бикештерге бұл апта тыныш, жайлы өмір сүруді ұсынады. Аса маңызды шаруаны жоспарламаңыз. 
Өзіңізге демалыс жариялап, ішкі жандүниеңіздің қалыпқа келуін қадағалаңыз. Жағалауда қыдырып, суға шомылуға 
өте қолайлы кезең. Өзен, көлге жолыңыз түсе бермесе, монша, қауызға барсаңыз да болады. Ішкі жандүниеңізге 
үңіліп, жан сарайыңызды түсінгісі келген кісіге кедергі келтірмеңіз. Ондай көмек сіздің көңіл-күйіңіздің көтеріңкі 
болуына пайдасы мол. Жақындарыңыздың бірімен ренжісуіңіз мүмкін.

Таразы. Бұл аптада мансап, қызмет жолында қиындықтарға ұшырауыңыз мүмкін. «Өмір өткелдерден тұрады, оны
 өжеттер ғана бұзады» дегенді естен шығармаңыз. Мақсатқа жету қашан да оңай емес. Жұмыстағы қиындықтар
 сүйіктіңізбен арадағы байланысқа да кедергісін келтіруі мүмкін. Қай істе де сабыр сақтаңыз. Бұл аптаның сізге 
тартар сыйы бар, жағымды жаңалық күтіңіз. Көп уақытыңызды достарыңызбен өткізуге тырысыңыз.

Сарышаян. Сарышаяндар бұл апта жұртшылық назарының нысанына айналғалы тұр. Көпшілік арасынан 
ерекшеленіп, көзге ілігесіз. Мүмкін бұл сіздің әлеуметтік немесе кәсіби дәрежеңіздің өсуіне байланысты болуы
 ықтимал. Мысалы, сізге жақсы қызмет ұсынуы мүмкін немесе тұрмыс құруға ұсыныс түсіп, тойдың кейіпкері
 атануыңыз да ғажап емес. Сондай-ақ, бұл қандай да бір байқаудың жеңімпазы атануыңызбен де байланысты болуы
 мүмкін.Ұзақ жолға шықпағаныңыз дұрыс. Себебі, алыс сапар түрлі оқиғаларға толы.

Мерген. Сақтықта қорлық жоқ. Бұл апта Мергендер мейлінше абай болғаны абзал. Әсіресе, жарақат алу 
жағдайларына жол бермеңіз. Бөтен кісінің ақшасынан аулақ жүріңіз. Ал өз банкалық карточкаңызға мұхият болыңыз, 
ұрлықшының уысында кетпесіне кепілдік жоқ. Қалай дегенмен, апта алыс сапарға аттануға қолайлы. Ұзақ жолда
тартымды танысулар, романтикалық кездесулер күтіп тұр.

Тауешкі. Тауешкілер үшін қарбаласқа толы апта. Егер отбасылы болсаңыз, тұрмыстық жа-уапкершіліктің жүгі
 артады.Үй тірлігіне қатысты шаруалар шаш етектен. Жұмысбастылығыңызға қарамастан сүйіктіңіздің көңілінен
 шығуға тырысыңыз. Қызбалық алысқа апармайды. Қаржылық жағынан қуанышты хабар түсіп, қалтаңыз қомақты 
болады.

Суқұйғыш. Сұйқұйғыштарға аянбай еңбек етуге тура келіп тұр. Ал тынымсыз жұмыс денсаулыққа да өз зиянын 
тигізбей қоймайды. Сондықтан екі жақты да тепе-тең ұстап, күш-жігеріңізді үнемдегеніңіз жөн. Сондай-ақ бұл аптада
 жақындарыңыздың бірімен, туыс-қан немесе көршіңізбен келіспей қалуыңыз мүмкін. Айналаңыз ақпаратқа толы. 
Әсіресе жағымсыз жаңалықтар жүйкеңізді жұқартады, бірақ оның бәріне төтеп беру сіздің мықтылығыңызға байланысты.
 С ү й і к т і ң і з б е н  а р а  қ а т ы н а с ы ң ы з  ж а қ с а р ы п ,  м а х а б б а т  ә л е м і н е  а т т а н а с ы з .

Балықтар. Ғашық жандарды бұл апта сәл қиындықтар күтіп тұр. Сіздің сүйікті адамыңыз аяқ астынан өзгеріп шыға
 келуі мүмкін, әрине, бұл жағдай сіздің ішкі дүниеңізді тас-талқан етері анық. Сүйікті адамыңызбен достарыңыздың 
бірі қақтығысып қалуы ықтимал. Отбасылы балықтар балалары үшін біраз шығындалады. Жеке бастың да жағдайын
 ұмытпаған жөн. Әсіресе, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз.
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