
«25 ЖЫЛҒА - 25 ТІЛЕК»

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасы



Сламбекова Толқын Сламқұлқызы 
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының меңгерушісі, 

профессор

• БІЗГЕ – 25 ЖЫЛ!
«Біз алмайтын асу жоқ!» - игілікті істерге толы 25 жылдық
белестен асқан Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің бүгінгі ұраны. Ширек ғасырлық уақыт аралығында
университет ұжымы заманауи білім беру ісі мен ғылымды
өркендетуде үлкен жетістіктерге жетті. Отандық және әлемдік
деңгейде алдыңғы қатардағы университет ретінде танылды.
Жігерлі, әрі сенімді жастармен және әлеуетті профессорлық
оқытушылар құрамымен еліміздің өсіп-өркендеу жолында
табысты қадамдар жасаған берекелі шаңыраққа айналды.

Бүгінгі Еуразия ұлттық университеті – биік мақсаттар мен армандар тоғысқан,
жастарды жаңа кеңістікке шығарушы, жарқын өмір баспалдақтарын
айқындауға мүмкіндік беруші іргелі білім-ғылым һәм тәрбие ошағы.
Жаһандық кеңістікте Елдігіміздің ұлттық нақыштағы келбетін

қалыптастырушы – зиялы әлеуметтің руханият ордасы.
Кемел келешекке бет алған университетіміздің ұжымына ізерлі табандылық,
қажырлы қайрат, зор талпыныс, игілікке толы береке-бірлік тілеймін.
Университетіміздің мерейі үстем, мәртебесі биік болсын!



Южел Гелишли
Гази университеті педагогикалық ғылымдар институтының директоры, 

доктор, профессор

• Құрметті Ерлан Бәтташұлы және
әріптестер! 

Сіздерді Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық университетінің
25-жылдық атаулы мерекесімен
құттықтаймын! Университеттің
атаулы мерекесінің салтанатты
сәтіңде барша ұжымға үлкен
шығармашылық табыс, жемісті
еңбек, отбасыларына бақ-береке
тілеймін. Қажырлы еңбектеріңіз
арқылы жоғары оқу орнының
мерейлі үстем, беделі биік болып,
абыройларыңыз арта берсін.



Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна
д.п.н., профессор Казанского федерального университета 

Института психологии и образования

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников и

студентов с юбилеем университета! За 25 лет был пройден большой, значимый путь.

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева стал визитной карточкой Республики Казахстан. Известны в РК

и за ее пределами имена ваших ученых, их научные достижения. Без сомнения,

доброе имя университета сложилось благодаря самоотверженному и плодотворному

труду всего коллектива.

В рамках заключенного меморандума о сотрудничестве, совместно с

Вашими учеными участвуем в подготовке молодых ученых, таких как доктор

PhD С. Абенова и др. Принимаем участие в совместных научных проектах с

профессором Г. К. Длимбетовой. Искренне благодарны декану факультета

социальных наук Б. Сомжурек и зав.кафедрой социальной педагогики и

самопознания профессору Т.Сламбековой за плодотворное сотрудничество и

выражаем надежду на ее дальнейшее развитие.



Дзятковская Елена Николаевна 
д.б.н., профессор РАО, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО ИСРО

Широкая инновационная направленность, новаторские проекты, которые реализуется
на базе Вашего университета, позволяют уверенно идти в ногу со временем,
заниматься серьезной исследовательской работой.
Особую благодарность выражаю всему профессорско-преподавательскому составу
кафедре социальной педагогики и самопознания Евразийского национального
университета в лице профессора Т.С. Сламбековой за сохранение традиций в деле
воспитания и подготовки новой смены специалистов, обладающих передовыми
знаниями и новым мировоззрением, способных брать на себя ответственность и
принимать важные решения.
За период 2018-2020 гг. в рамках совместной работы по проекту «Экологизация
вузовской системы образования как инновационный путь модернизации духовного
сознания студентов» были проведены организованные совместно с ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева международные конференции, экопроекты, летние школы под руководством
профессора кафедры Социальной педагогики и самопознания г-жи Длимбетовой Г.К.
На сегодняшний день являюсь зарубежным консультантом молодых докторантов PhD
А. Сандибековой и С. Жаукиной этой же кафедры.
Для нас большая честь сотрудничать с профессорско-преподавательским составом,
докторантами и студентами университета в рамках Меморандума о международном
сотрудничестве между нашими учреждениями.
От всей души желаю университету новых достижений в сфере образования и науки,
процветания, а коллективу учебного заведения – воплощения в жизнь всех задуманных
планов, энтузиазма, вдохновения, здоровья и благополучия!

От имени всего коллектива Института стратегии и развития
образования РАО и себя лично поздравляю со знаменательным
юбилеем 25-летием Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилева!



Уважаемые коллеги!
Кафедра Дошкольной педагогики и психологии Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
от всей души поздравляет Вас с  25-летием университета!

Пусть синтез учебного процесса и научных

исследований наполнит содержанием инновационных

технологий, раскроет широкий спектр реализуемых

образовательных программ и позволит достичь

больших высот в различных сферах и областях

деятельности как показатель высокой компетентности

и профессионализма. Мы рады нашему

сотрудничеству и в этот день присоединяемся ко всем

добрым пожеланиям!

Пусть юбилейный год станет новым стартовым 

импульсом и выведет университет на новую орбиту 

развития!

Желаем всем, крепкого здоровья, настойчивости

характера, высоких целей и светлых надежд, неоспоримых

побед и значительных достижений, исполнения мечтаний и

великих знаний.



Люция Вансеттовна Вахидова
заведующая кафедрой профессионального и социального образования 

Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы
кандидат педагогических наук, доцент

Сегодня Ваш Университет является современной образовательной организацией со всеми
присущими ему качествами: широкий спектр гуманитарных специальностей,
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные
образовательные технологии, внедрение инновационных образовательных программ,
включая программы двойного диплома с ведущими университетами, интеграция в
международное, образовательное и научное сообщество.

25 лет – солидный срок для любого учебного заведения, что говорит о высоком качестве
образования, о сложившихся традициях и практиках, о тех, кто кует кадры для страны и тех,
на которых хочется равняться.

Сотрудничество Башкирского государственного педагогического университета
им. М.Акмуллы с вашим университетом способствует подготовке
высококвалифицированных кадров в сфере образования. мы выражаем надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глубокие профессиональные знания и
практический опыт педагогов и сотрудников университета, бережное отношение к
классическим традициям учебного заведения, современная научно-техническая база
обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов.

В день славного юбилея хочу пожелать коллективу Университета процветания, больших
творческих достижений, смелых проектов и новых открытий!

Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с юбилеем
университета. Желаю всем крепкого здоровья, высоких
целей, светлых надежд, неоспоримых побед и достижений
профессиональных высот.



Урунбасарова Элеонора Адаловна
доктор педагогических наук, профессор кафедры «Социально-

гуманитарных дисциплин» Казахского университета экономики, финансов 
и международной торговли

• Дорогие коллеги Евразийского национального университета имени 
Л.Н.Гумилева, поздравляю Вас Днем рождения, со значительной 

юбилейной датой! 

Меня очень многое связывает с Вашим вузом и особенно с кафедрой
«Социальной педагогики и самопознания», на которой работают прекрасные
специалисты, педагоги-гуманисты. Это и работа в качестве совместителя, и
работа в качестве председателя ГАК.

Следует отметить, как много достигнуто к настоящему времени в научном,
практическом планах в решении проблем учебно-воспитательного процесса,
менеджмента образования. Ведь университет сегодня занимает одно из
ведущих мест в казахстанском рейтинге университетов. И это благодаря
использованию новейших технологий и инновационных подходов в работе.
Хочется сказать: «Так держать!» И пожелать дальнейших успехов в
творческом научном поиске, вдохновляющих результатов в практике
образования!

Дорогие коллеги, будьте здоровы, благополучны и счастливы!!!



Труфанов Алексей Стефанович
директор гимназии №5 города Нур-Султан 

• С 2021 года студенты ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева факультета «Социальных
наук» проходят практику в гимназии
№5. За эти годы сложилась
определенная модель плодотворного
сотрудничества между школой и ВУЗом.
Поздравляю с 25-летним юбилеем
факультета профессорский и
преподавательский состав. Искренне
желаю престижа и высокого статуса
факультету, ярких и запоминающихся
взлетов, творческих достижений,
талантливых и перспективных
специалистов.



Қашаева Айгүл Оңдағынқызы
Нұр- Сұлтан қаласы әкімдігінің «Абай Құнанбайұлы атындағы

№87 мектеп- гимназия» директоры

• Тәуелсіз Қазақстанның бастапқы жылдарында Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлының бастамасымен ірге тасы қаланған елордамыздағы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетіне биыл 25 жыл.

Бір қарағанда бірнеше жылдың көлемі ғана көрінгенімен ауыз толтырып
айтарлықтай толағай жетістіктерді бағындырды. Қайратты, жігерлі жас жігіттің
жасына келген Еуразия Ұлттық университеті құрылған жылдан бастап, даму
жолын негізгі бағыт-бағдары етті. Республика көлемінде ең үздік оқу орны
саналатын аталмыш білім шаңырағы сан мыңдаған мамандық иелерін
дайындап шығарды. Маман тәрбиелеуде үздік шеберханаға айналған Еуразия
Ұлттық универсиеті халықаралық дәрежеде маңызды орынға ие. Атап айтсақ, QS
халықаралық агенттігі құрылғанына 50 жыл толмаған әлемнің 50 жоғары оқу
орнының рейтингісін жариялағанын баршамыз білеміз. Осы аталым бойынша
елімізден енген бірден-бір университет Еуразия Ұлттық университеті. Сіздердің
білім нәрін беріп, болашаққа қанат қақтырған жас түлектеріңіз ашылғанына екі
жылдың жүзі болған елордамыздағы Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-
гимназиясында абыройлы қызмет атқаруда. Үздік профессорлар мен
оқытушылардан жасақталған Ерлан Бәтташұлы басқаратын Еуразия Ұлттық
университетін Абай білім шаңырағының атынан мерекелеріңізбен шын
жүректен құттықтаймыз!



Смакова Анар Долдабекқызы 
Нұр-Сұлтан қаласының №95 «Алматы» балабақшасының меңгерушісі

Нұр-сұлтан қаласының №95 «Алматы» балабақша ұжымы, түлектері сүйікті
университетіміздің 25 жылдық мерей-тойымен құттықтаймыз! Л. Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті Қазақстанға танымал және беделді оқу
орны болып табылады. Еуразия ұлттық университеті мыңдаған адамдарға
өмірлік жолдама берді.

ЕҰУ еліміздің түкпір-түкпірінен талантты жастарды тартатынын мақтан тұтамыз.
Университетің түлектері еңбек нарығында сұранысқа ие болып есептеледі.
Жыл сайын біздің ұжымымызды ЕҰУ жас, әрі сауатты мамандармен
толықтырылатыны қуантады.

Университеттің барлық ұжымына денсаулық, бақыт, амандық, батыл жобалар
мен шығармашылық ойлардың орындалуын тілейміз!

Баршаңызға университеттің дәстүрлерін одан әрі дамыту және көбейту
жолында табыс, игілік пен өркендеу, жаңа жетістіктер, бейбітшілік пен
жақсылық және университет ұжымына тұрақты бедел мен жоғары мәртебе
тілейміз.

Университет қабырғасынан тек жоғары дәрежелі, бәсекелістікке лайық
мамандар шықсын, олар өз қызметімен өздеріне, жақындарына және біздің
қоғамға үлкен қуаныш пен пайда әкелсін!

Құрметті профессорлар, оқытушылар, қызметкерлер, студенттер, 
аспиранттар мен түлектер!

Л. Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті бүгінгі таңда –
танылған білім беру, ғылыми және әлеуметтік-мәдени орталығы,
жоғары оқу орны-білім беру кеңістігінде маңызды орын алатын жаңа
форматтағы көшбасшы.



Иманбаева Зариякүл Мусабайевна
заведующая ГККП ясли-сад № 36 «Балапан» города Нур-Султан

Выпускники – честь и гордость университета. Отрадно, что они представляют
предприятия крупного бизнеса, промышленные холдинги, национальные
корпорации, государственные учреждения в том числе и наша дошкольная
организация, которая является базой практик для студентов по специальности
«Дошкольные воспитание и обучение».
Хочу пожелать, чтобы ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и впредь, сохраняя позиции лидера,
уверенно покорял профессиональные вершины. А поколения талантливых,
целеустремленных и смелых студентов берегли и приумножали замечательные
традиции родной альма – матер, реальными делами поддерживая ее высокий
престиж. Пусть юбилейный год станет новым стартовым импульсом и выведет ЕНУ
им. Л. Н. Гумилева на новую орбиту развития.
А студентам, магистрантам и выпускникам всегда оставаться не только
востребованными специалистами, но и достойными гражданами своей страны.

Уважаемый Ерлан Батташевич!
От имени коллектива ясли-сада № 36 «Балапан» акимата города Нур-Султан
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, магистрантов и
студентов с юбилеем университета!
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева – это достойное
сочетание традиций и инноваций в области высшего образования, став
исследовательским центром скопления молодой энергии, местом, где гармоничным
образом перекликаются разные поколения, всевозможные мировоззрения.



Кажимова Қарлығаш Рахымқызы 
М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың мәдениет және өнер факультетінің деканы, 

қауымдастырылған профессор, PhD доктор

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті еліміздің, алыс - жақын шет елдердің
жоғары оқу орны арасынан қомақты орын алатын абройлы универсиеттердің бірегейі. Осы
асқақ мәртебесі биіктей берсін! Алдағы уақытта да университет жаңа жоспарлармен жаңашыл
идеяларды жүзеге асырып, биік шыңдардан көрінетініне сенімдіміз.
Қанталанбас мереке қарсаңында университет ұжымына зор денсаулық, шығармашылық толағай
табыстар, жаңа ғылыми жетістіктер мен көптеген ағыл-тегіл жеңістер тілейміз!
Ой данасы Абай Құнанбайұлының «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы
ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» - дегеніндей, өзім оқыған Әлеуметтік ғылымдар
факультетінің «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» кафедрасы ұжымының ғалым
профессорларының әрбір шәкіртіне ыстық ықыласы, мейірімі айрықша. Мерейлі мейірімге,
білімге, тәрбиеге қаныға ұшқан түлектеріңіздің шын жүректен жолдаған құттықтауын қабыл
алғайсыздар!
Білім ордасының тұғыры биік, еңсесі кең болғай! Бүгінгі аса күрделі де қиын тұста университеттің
әрбір тұлғасына мойымас маңдай, еш нәрсеге таңқалмас таңдай тілеймін!

Қадірлі Ерлан Бәтташұлы!  
Ардақты Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессор-

оқытушылар қауымы!
Қасиетті білім - ғылым ордасының 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз! Қаншама
тұлға - шәкірттерді білім нәрімен сусындатып, ғылымда ойып тұрып орын алуға септігін
тигізген, жаңа ұрпақты кәсіби білімге баулып, сара жолға салған, жаңа инновациялық
тәжірибелермен қаруланғандырған киелі шаңырақтың басшыларын, күллі профессор -
оқытушылар құрамын, докторанттарын, магистранттарын, студенттерін, қызметкерлерін
және түлектерін білім ошағының мерейлі сәтімен құттықтауға рұқсат етіңіздер! Білімі мен
біліктілігін, тәжірибесін ұрпақтың бойына сіңіруді өзіне үлкен парыз тұтып, ұстаздық
жолында қажымай қызмет етіп жүрген ғалым – ұстаздар еңбегі зор құрметке лайық.



Кертаева Галиябану Махметовна
доктор педагогических наук, профессор кафедры «Социальная педагогика и 

самопознание» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

И сегодня Университет хранит верность славным традициям Казахстанской Высшей Школы,
с каждым годом совершенствуя образовательные стандарты, внедряя современные
методики и программы обучения. Открываются новые специальности, совершенствуется
учебно-методическая и воспитательная работа, ведутся научные исследования,
развиваются международные связи.
Сегодня перед всей системой образования нашей страны стоит важная задача
возрождения нашей страны как Мәңгілік Ел. Поэтому будущее государства в руках молодых
высококвалифицированных кадров.
Студентам Университета желаю успехов в реализации себя в выбранной профессии. Будьте
настойчивы, целеустремленны и инициативны. Помните, что совсем скоро вам будет
вверен бесценный дар – будущее нашей страны!
Уверена, что и впредь наш университет будет воспитывать в новых поколениях все самые
лучшие не только профессиональные, но и духовно-нравственные качества.
От всей души желаю коллективу нашего университета веры, счастья и удачи, новых
свершений и достижений, творческих успехов на благо отечественного образования,
здоровья, благополучия, оптимизма. Пусть в этом святом деле сопутствует смелость мысли
и вдохновение!

Многоуважаемыйый Ерлан Батташевич!
Уважаемый коллектив ЕНУ им. Л.Н.Гумилева! 

Примите мои самые душевные и искренние поздравления в День празднования 25-летия нашего университета.
Наш Университет по праву является кузницей высокопрофессиональных специалистов. Сегодня авторитет ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, как флагмана
подготовки специалистов известен не только в Казахстане, но и далеко за ее пределами.
Нашим Университетом подготовлены тысячи высококвалифицированных кадров. Ученые Университета подготовили сотни кандидатов, докторов
наук, магистров, докторов PhD. Среди тех, кто работал и учился в стенах ЕНУ им. Л.Н.Гумилева – гениальные педагоги и ученые, общественные
деятели, вписавшие яркие страницы в историю науки и культуры. Университет может по праву гордиться своей славной историей, достижениями
в становлении и развитии казахстанского образования и фундаментальной науки.



Шалғынбаева Қадиша Қадырқызы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының профессоры, педагогика 

ғылымының докторы Қазақстан педагогика ғылымдары академиясының (АПН) академигі

Білім - ғылым – қоғамды дамытатын негізгі күш, оның бүгіні мен болашағы, бісекеге
қабілеттілігін анықтайтын негізгі фактор. Олай болса, бүгінде әлемің ең беделді
университеттермен әріптестік байланыс орнатып отырған Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті әлемдік білім кеңістігінен өз орнын сақтап келе жатқан классикалық
жоғары оқу орны.
Осы 25 жыл ішінде жаңа оқу ғимараттары бой көтеріп, материалдық-техникалық базасы күн
санап дамыған білім ордасы, оқу үдерісін де жаңа технологияларға сәйкес ұйымдастырып,
үш деңгей бойынша (бакалавриат, магистратура, PhD-докторантура) болашақ мамандарды
даярлап, түлектері тек қана Қазақстан Республикасының айматарында ғана емес, сонымен
атар таяу және алыс шетелдерде қызмет атқарып жүргенін және жоғары біліктілік,
жауапкершілік, білімдарлық көрсетіп, ерекшеленетіндерін үлкен мақтанышпен атап өтуге
болады.
Бүгінгі Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің 25 жылдық мерейтойының
қарсаңында барша ұстаздар қауымына үлкен шығармашылық өрлеу, еңбектеріңізге табыс,
зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ-береке тілеймін! Ізденістерге толы ізгі еңбектеріңіз
арқылы әрқашан абырой биігінен көрініп, игі мұраттарға жете беріңіздер!
Мәңгілік елдің зияткер ұлтын тәрбиелеу- ұлы парыз! Еуразия Ұлттық Университетінің беделі
әлемдік білім кеңістігінде қашан да жоғары болсын!

Құрметті әріптестер, университет ұжымы!
Сіздерді университеттің құрылғанына 25 жыл толған мерейтойымен құттықтаймын! Бұл бір оқу орнының ғана емес, бүкіл
қазақ жоғары оқу білімінің мерей тойы болып табылады. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1996 жылғы 23 мамырдағы бастамасымен екі жоғарғы оқу орны –
Целиноград инженерлік-құрылыс институты мен Целинаград педагогикалық инстиутының бірігуі негізінде құрылды.
Бүгінде Республикамыздағы заман талабына сай дамып, еліміздің болашағы жастарға дәйекті білім беріп, тәрбиелеп, сара
жолға салған, өзіндік брэнді қалыптасқан білім мен ғылымның қара шаңырағына айналды.



Толеубекова Рымшаш Камешевна
педагогика ғылымдарының докторы, профессоры

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің
ұжымын университеттің құрылған 25 жылдық ширек
ғасырлық мерей тойымен құттықтаймын!

Біздің университетіміз егемен еліміздегі жоғары білім
мен озық ғылымының дамыуна ерекше үлес қосып
жүрген, бәсекеге қабілетті, инновациялық бағыттағы
мамандар дайындайтын, потенциалы жоғары білім
ордасы болып табылады. Университеттің қоғам
талабына сай білім беру жүйесі, оқу үрдісі ғылым мен
тәжірибені қатар ұштастырған ұтымды нәтижелері
адамзат игіліне ұсынып келе жатқан жемісті еңбегі мол.
Университет еліміздің болашақ ұрпақтарын дайындауда
әлі талай жетістіктерге жетіп, өз үлесін қосарына
сенімім зор.

Білім ұясының ұжымына, ұлағатты ұстаздары мен
шәкірттеріне еңбекте табыс, оқуда үлкен жетістіктер,
өмірде бақыт пен құт-береке тілеймін! Мерей той құтты
болсын!



Меңлібекова Гүлбақыт Жолдасбекқызы
педагогика ғылымдарының докторы, профессор

• Қымбатты Еуразия ұлттық университетінің 

ғалымдары, білім алушылар, жас зерттеушілер,түлектер!

Сіздерді әлемдік ғылым және білім кеңістігіндегі шоқтығы
биік жетекші жоғары оқу орны – Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің ширек ғасырлық - 25
жылдық мерейтойымен құттықтаймын!

Жоғары мектептегі мерейтой кәсіби ортадағы біртұтас
символикалық кеңістікте қалыптасқан университет
ғалымдарының сәйкестігінің құралы іспеттес.

Ғылыми ізденістер мен инновациялық идеялардың,
бастамалар мен серпінді жобалардың қайнары ретінде
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
зияткерлік әлеуеті XXI ғасырдың талаптарына сай жоғары
білікті, құзыретті мамандарды сапалы даярлаудың басты
факторы болды.

Сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық пен
құзыреттіліктің дамуына тірек болатын ғылымға негізделген
жаңа идеяларды жүзеге асыруда жеңімпаз жетістіктер мен
тың табыстар тілеймін.



Калкеева Камарияш Райхановна
доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и самопознание, 

лучший преподаватель вуза -2011, обладатель медали имени Ы. Алтынсарина и  Л.Н. Гумилева

Сегодня наш Университет является современной образовательной организацией со всеми присущими ему качествами: широкий спектр
специальностей, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные образовательные технологии, внедрение
инновационных образовательных программ, включая программы двойного диплома с ведущими зарубежными университетами,
стремительное развитие фундаментальной науки, интеграция в международное, образовательное и научное сообщество.
В яркий праздник — юбилей, поздравляю руководство университета, хочу пожелать коллективу Университета процветания, больших
творческих достижений, смелых проектов и новых открытий! Выразить искренние слова благодарности всем педагогам, которые работает с
молодежью, делится своими знаниями, навыками и вкладывает душевное тепло в свою работу.
Пользуясь, случаем, хочу поздравить и свою кафедру – кафедру социальной педагогики и самопознания, где будущие педагоги, которые будут
трудиться ни ниве образования, получают глубокие теоретические знания, хорошую профессиональную подготовку, разносторонние
практические навыки и умения.
Выражаю глубокую уверенность в том, что поддерживая традиции, заложенные многими поколениями преподавателей и студентов, сохраняя и
приумножая накопленный потенциал университета, наш коллектив способен внести значительный теоретический и практический вклад в
инновационное развитие и конкурентоспособность страны.
Я, как педагог многолетним педагогическим опытом, уверена, что приобретенные в университете глубокие знания помогут его нашим
выпускникам покорить самые высокие профессиональные, жизненные и карьерные вершины.
С праздником дорогие мои коллеги!

От всего сердца поздравляю университет с юбилеем! 
25 лет – небольшой срок для любого учебного заведения, но мы можем гордиться
неизменно высоким качеством образования, наличием традиции, великими
предшественниками, на которых хочется равняться.
Университет заслуженно занимает свое место в мировом образовательном пространстве.
Он стал по праву огневом кузнецы кадров. Представляет собой современный научно-
образовательный комплекс, отвечающий запросам государства, общества и человека.



Албытова Назымгүл Пышақбайқызы
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 

• Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің 25 жылдық мерейтойы құтты 

болсын! 

Университетіміз қалыптасу мен дамудың даңқты
жолынан өтті. Осы уақыт аралығында біздің ұжым
түрлі деңгейдегі жарқын белестер мен шыңдарға
және лайықты марапаттарға ие болды. Бұл уақыт
талап етіп отырған заманауи инновацияларды
әлемнің түкпір-түкпірінен тауып, зерделеп, жаңа буын
білім алушыларына ұсынуға мүмкіндік беріп отырған
мемлекетіміз бен университет басшыларының зор
қолдау көрсету нәтижесі.

Бүгінгі күні оқу ордамызды ширек ғасырлық
мерейтойымен құттықтаймын! Жоғары оқу орны үшін
тұрақты жоғары ұмтылыстар болсын, студенттердің
өзін-өзі жүзеге асыруы үшін үлкен мүмкіндіктерге
жетуде әр күн көптеген жарқын эмоциялар, қызықты
білім, сәтті кездесулер мен озық идеялар сыйласын.



Фатима Ниязбекқызы Жумабекова
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 

• Құрметті әріптестер!

Тәуелсіз мемлекетіміздің 30 жылдық торқалы тойымен сәйкес келіп
отырған Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 25
жылдық мерей тойы құтты болсын!!! Осы уақыттың аралығында
университетіміз талай-талай тағдырлы кезеңдерден өтіп, мерейлі
межелерге толағай табыстармен келіп, әлеуметтік-экономикалық
оқиғалардың куәсі болды. Қазақ елі үшін жаңаша ойлайтын, бәсекеге
қабілетті алуан түрлі мамандардың легін даярлап, әлемдік білім
кеңістігінен өз орнын тауып және көшбасшы жоғары оқу орны атануда.

Университеттің қол жеткізген жетістіктері іскер, ақылды,
көреген басшыларымыз бен әлемге мәшһүр, ғылымның шыңына шығып,
шыңырауында шыңдалған профессор-оқытушылардың оның тарихына
өз қолтаңбаларын қалдырып, шығармашылықпен, қажымас қайратымен
күнделікті еңбегінің арқасында өнегелі білім ошағына айналды.

Бұл мерей той игі істерін, білім мен ғылымға деген ізденісі мен
құштарлығын бойына сіңірген, арманы биік, мақсаты айқын студенттер,
магистранттар мен доктаранттардың, ұлағатты ұстаздардың ортақ
қуанышы болып отыр.

25 жылдық белесті абыроймен бағындырған университет жетістіктері
алдағы кезеңде де жаңа қадамдармен жалғасын таба беретініне
сеніміміз мол. Тәуелсіз Қазақ елінің жарқын болашағы ұлт зиялыларын
қалыптастыру жолындағы қажырлы еңбектеріңіз табысты болсын!



Шолпанқұлова Гүлнар Кеңесбекқызы 
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 

• Қадірлі университет ұжымы!

Сіздерді Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 25
жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын!

Еліміздегі ең іргелі және көшбасшы жоғары оқу орны -
университетіміздің жоғары білім беру жүйесінде айрықша беделі бар.

Тəуелсіз мемлекетіміздің жарқын болашағы жас буынға сапалы білім,
саналы тəрбие беруде ең маңызды міндеттер қойылып, қол жеткізуге
нақты қадамдар жасалуда.

Университетіміздің бүгінгі 25 жылдық мерейтойы – ұжымымыздың биік
белестер мен табысты жетістіктер жолындағы маңызды кезеңі, білім
беру мен ғылыми қызмет үшін барлық жағдай жасалып, қарқынды даму
үстінде. Бүгінгі таңдағы жетістіктеріміз ертеңгі күнге деген нақты
сенімділік айнасы.

Осы атаулы күнде университет ұжымына шығармашылық жетістік,
барлық бастамаларыңызға, жоспарларыңыздың жүзеге асырылуына
сәттілік, елінің жарқын болашағын қалыптастыру жолындағы қажырлы
еңбектеріңіз табысты болсын!



Асылбекова Марзия Пәзілқызы
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор

• Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің 25 жылдық мерейтойы!

Университет осы жылдары сапалы білім беру, терең
ғылыми зерттеулер жүргізу, жаңа инновацияларды
өндіріске ендіру және еңбек нарығында бәсекелестікке
қабілетті, рухани адамгершілігі мол, қазіргі заманның
талабына сай жоғары білікті, құзыретті кәсіби мамандар
даярлау ісінде көш бастап келеді.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті осы
уақыт ішінде Республикамыздағы заман талабына сай
дамып, бүгінде жастарға дәйекті білім беріп, тәрбиелеп,
сара жолға салған, өзіндік брэнді қалыптасқан білім мен
ғылымның киелі ордасына, республикамыздың ғылыми
орталығына айналды.

Еліміздің жетекші жоғары оқу орны Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің құрылуына 25 жыл толуына
орай мерейлі күнімен, университеттің басшыларын және
барша профессор-оқытушылар құрамын, студенттерін,
магистранттары мен докторанттарын, университет
түлектері мен университет қызметкерлерін шын жүректен
құттықтаймын!



Абдыхалықова Жазира Есенкелдіқызы
Ph.D, доцент

Бүгінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті экономикалық және
гуманитарлық, техникалық, педагогикалық мамандықтардың кең спектрі, жоғары білікті
профессорлық-оқытушылық құрамы, заманауи білім беру технологиялары, инновациялық
білім беру бағдарламалары, соның ішінде шетелдік жетекші жоғары оқу орындарымен
қосдипломды білім беру бағдарламаларын енгізу, академиялық ұтқырлықтың, іргелі
ғылымның қарқынды дамуы, халықаралық, білім беру және ғылыми қоғамдастыққа
интеграциялануында жетістіктерімен мақтана алатын өзіне тән барлық талаптарға сай
заманауи білім беру ұйымы.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистратура, Ph.D докторантура
деңгейін аяқтағаныма ерекше мақтанамын. Мен үшін, ЕҰУ дипломы әрқашан білім мен
ғылымның, кәсіби қалыптасудың сапа белгісі ретінде қабылданады. Мерейтой күні
университет ұжымына әрі қарай білім-ғылым-инновация бағытында өркендеу, үлкен
шығармашылық жетістіктер, батыл жобалар мен табыстар тілеймін!

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің түлегі және қазіргі таңда
оқытушысы ретінде, ширек ғасырлық мерей тойымен құттықтаймын. 25 жылда
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, өзіндік дәстүр мен
мәдениеттің, жоғары білім сапасының белгісі ретінде қалыптасты, әртүрлі білім
мен ғылым салалары бойынша жетістіктерге жетіп, ҚР ЖОО-дары арасында
жетекші университетке айналды.



Мейркулова Аида Бақытбекқызы
Ph.D, аға оқытушы, "Болашақ" халықаралық стипендиясы және 

«Түркия стипендиясы» иегері

• Құрметті менің білім ордам - Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті!

Мен қайда жүрсем де Елордамыздағы еңселі оқу ордасы
Еуразия ұлттық университетінің түлегі, ал бүгінгі таңда
оқытушы екенін ерекше мақтанышпен айтып жүремін. 
Оған себеп білім ордамның еліміздің үздік оқу
орындарының бірі, жоғары оқу орындарының жетекші
көшбасшысы болуы. 

Университетімді бүгінгі мерейтойымен құттықтаймын! 
Осы салтанатты күнде, 25 жыл бойы талантты тұлғалар, өз
ісінің нағыз мамандарын тәрбиелеген альма-матерге биік
белестер мен халықаралық жетістіктер тілеймін.  



Әзімбек Айдана
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» білім беру бағдарламасының докторанты,

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №4 Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті” 
Әлеуметтік педагог

• Құрметті Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессор-
оқытушылар құрамы, білім алушылары,
қызметкерлері баршаңызды білім ордамыздың
25 жылдық мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймын! Атаулы мерекеде өзімнің
«Альма- Матермды» жылы лебізбен
құттықтағым келеді. Мен үшін ЕҰУ -
жастығымның жалыны, білімнің асыл кені,
болашағымның айқын айдары бола білген
мекен. ЕҰУ жастарға үміт сыйлаушы, сапалы
білім мен болашағына негіз беруші, еліміздегі
ең көшбасшы білім ордаларының бірі. Алдағы
уақытта әлемдік деңгейде өзін мойындата
білетін , көшбасшы маман болатын білім
алушыларыңыздың саны арта берсін. Кәсіби
жолдарыңызға сәттілік!



Әкіміш Дина Егімбайқызы
Магистрант образовательной программы «Педагогика и психология», 

Стипендиат Фонда им. В.И.Вернадского (Россия), зам. председателя Клуба 
экологического волонтерства ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

• Дорогой ЕНУ им. Л.Н.Гумилева!
От всей души поздравляю тебя со знаменательной юбилейной датой – 25-
летием! Желаю, чтобы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и впредь, сохраняя ведущие
позиции лидера, уверенно покорял профессиональные вершины! А
поколение талантливых, целеустремленных и смелых студентов берегли и
приумножали замечательные традиции родного университета, поддерживая
твой высокий престиж! Желаю дальнейшего процветания, постоянного
повышения качества предоставляемого образования и, конечно же,
талантливых и целеустремленных обучающихся!
Будучи выпускником магистратуры, я понимаю, что два года назад, поступая
в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, сделала правильный выбор. Хочу выразить
сердечную благодарность ЕНУ им. Л.Н.Гумилева за предоставленную
возможность реализовать свой потенциал, как в профессиональной, так и в
общественной деятельности университета. Благодарю за высокое качество
полученного образования, за твердые знания, за приобретенных друзей,
наставников в лице ППС кафедры. Свои студенческие годы я считаю самыми
лучшими, наполненными любовью к профессии, факультету, студенческому
сообществу, старшим наставникам и всему университету.


