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Адамның адамшылдығы... жақсы ұстаздан болады.
   Абай Құнанбаев

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университеті 78 жыл ішінде талай асулардан, күрделі
кезеңдер мен қилы жолдардан өтті. Осы жылдар ішінде
мың-мыңдаған қазақстандық жастар білім алды, арман-
дарын асқақтатып, қияға қанат қақтырды. 1932 жылы
Орал педагогикалық институты негізінде  құрылған оқу
орны 2000 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситеті болып өзгертіліп, 2003 жылы Махамбет Өтемісов
аты берілді.
Бүгінгі таңда тәуелсіз еліміздің батыс өңіріндегі ірі білім,

ғылым және өнер  орталығы. Еліміздегі ғылыми , саяси,
мәдени және экономикалық элитаға жататын қауымның
басым көпшілігі – осы университет түлектері.
Ерекше мәртебесі бар, жоғары кәсіби, жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім мен ғылымды инновациялық дамыту-
дың ұлттық көшбасшысы ретінде халықаралық стандартқа
сай білім беру бағытында Болондық процесін жүзеге асы-
рып келеді.
Университетаралық байланысты кеңейтіп, тәжірибе ал-

масу негізінде жоғары санаттағы атаулы оқу орындары-
ның Германия, Италия, Түркия сияқты басқа да 30-дан
астам елдермен тығыз байланыста болып, тәуелсіз рес-
публикамыздың өзге елдерімен қарым-қатынасын артты-
ра түсті, бұған университет көптеген халықаралық медал-
імен және наградаларымен марапатталуы дәлел  бола

алады. Сондай-ақ «Рейтор» тәуелсіз рейтингтік агенттігінің
әлемнің үздік 500 университеті рейтингінде білім беру бағ-
дарламалары бойынша М.Өтемісов атындағы БҚМУ үздік
деп танылуының өзі - әлемдік озық үлгілерді, отандық білім
беру жүйесін қалыптастырған мол тәжірибелі ғалым-ұстаз-
дардың қажырлы еңбектерінің шұрайлы жемісі деп баға-
лауға болады.
Бүгінгі таңда білім ордасы 50 мамандық бойынша бака-

лавр және 24 мамандықта магистрларды дайындайды. Би-
ылғы оқу жылынан бастап 4 ғылыми бағыт бойынша «док-
тор PhD» жоғары білікті мамандығы ашылып отыр.
Университет білім алушы тұлғаның жан-жақты дамуына,

өзін-өзі кемелдендіруіне қажетті жағдай жасау үшін бар
күш-жігерін салып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандан-
дыруда, студенттік өзін-өзі басқаруға, көшбасшылық қаси-
еттерді тәрбиелеуге мол  мүмкіндіктер  тудыруда. Міне,
осындай  мүмкіндіктер імен  дәстүрл і және  жаңа  оқыту
әдістерін қолдана отырып, жан-жақты дамыған, тереңнен
толғап, жаңаша ой түзеп, білімін іс жүзінде қолдана білетін
мамандар даярлап отырған профессорлар мен педагог-
тардың тың ізденістер мен игілігі мол істері арта берсін.
Білімнің алтын ордасы – университетіміздің халықара-

лық беделі мен дәрежесі ашық аспан астында асқақтай
берсін!
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«Студенттердің теледидар қарай ма, жоқ әлде
қарамай ма?» деген сұрақтан бұрын, «студент-
тер бос уақыттарын қалай өткізеді?» деген сұрақ-
тың төңірегінде жауап іздеп қарайықшы.  Осы-
дан бірнеше жыл бұрын жастарымыз бос
уақытымды кітап оқимын десе, ал қазір заманауи
талапқа сай жастарымыз интернеттен өзімізге
керекті мағлұматтар қараймыз, не агентке
кіреміз деп жауап беретіні сөзсіз. Пайдаға аса-
тын мәлімет қарағанның еш сөкеттігі жоқ. Алай-
да, алтын уақытты бақырға айырбастап алаты-
нын да жоққа шығаруға болмайды. Тек қана сту-
денттер емес көгілдір экранның алдында оты-
ратын бүлдіршіндер де, ересек адамдар
да соның алдында оты- рады ,
не күнін сонымен өткізе-
тіндер де бар.Одан
қалса, теледидарда бо-
латын телесериалдар-
ды қараймыз. Сонымен
бірге кабельдік телеви-
дениелерде елімізде өз
қызметтерін атқарып ке-
леді. Оның ішінде керек
каналдар да, керек емес
каналдар да бар. Мыса-
лы,  «Алма ТВ» ка-
бельдік телевидениесін
алып қарайық. Тарихи
оқиға-ларды не деректі
фильмдерді , жаңалық-
тарды, т.б. қызықтыратын м а -
териалдар көрсетеді. Дегенмен, 100-
ден астам каналдар орыс тілінде жүреді. Теле-
радио кеңістігінде де орыс ақпарат құралдары
жүріп келеді. Күнделікті тыңдайтын радионың өзі
де түнгі 12-ден кейін қазақша өлеңдерін жібе-
реді. Тілімізді өшіретін де, өсіретін де екі қару
болса, соның бірі – теледидар екенін ешкім жоққа
шығара алмасы белгілі.

Сонымен қоса айта кетерлік жайт, Ресей ка-
налынан көрсетіліп  жүрген  «Наша Рашаны»
өзімізге көшіріп, «Наша Казаша» деген болатын.
Мұнда «пышынай» деп мұғалімнің сауатсызды-
ғын әшкерелемек болады. Біріншіден, «Бұл қай
елдің мұғалімі не азаматы?» деген сауалды ой-
лануы тиіс еді.  Бағдарламаны күлкілі етіп
өткізгенмен, көріп болған соң бұл арқылы нені
айтпақ болды деп, идеясын іздейсің. Алайда,
бәрін бірдей дей алмаймын. Соңғы жылдары
жаңа сериалдар, фильмдер, мерекелік бағдар-
ламалар енді. Ал сериалдарды алсақ, корейдің,
түріктің кинолары.

Шіркін, телесериалды ауылдық жерден артық
ешкім қарамайды-ау. Телесериалдың уақыты бо-

n Ой - пікір
лғанда тек қана бір-екі үйдің адамдары тып-тыныш болмайды, түгел ауылдың
адамдары тып-тыныш қой. Сериал біткен соң, шығып алып талқыланады, сосын
өздерінше мынау мынаған қосылады, мынау өледі деп аяқтап тастайды. Ал қала-
лық жерде сериал қарауға уақыт көбіне табыла бермейді. Жұмыстан, сабақтан
келген соң қарайды. Әсіресе, қарайтындары - қазіргі жүріп жатқан «Серт», «Күзгі

жапырақ» түрік сериалдары мен корей сери-
алдары. Түріктің сериалдарында көп жағдай-
да басты рөлдегі адамның бірі өледі, ал корей
сериалдары кейіпкерлерінен нәзіктікті, сыпай-
ылықты байқаймыз. Жүректі ауыртып барып, ба-
қытты боп жатады.

Ең бастысы, бос уақытымызда таңқалып
көрер қызығымыз көбейе берсін.
Мұханбетчин Ерғанат, студент:
Біз ХІ ғасырда өмір сүреміз. Ал бұл ғасыр

бүкіл өркениет атауының мәдениет,
ғылым мен техниканың

дамып, өркен-
деп, қарыштаған
кезеңі. Осындай
техникасы өркен-
деп ғылымы биік-
теп тұрған заман-
да жастар теле-
дидар қарамай-
ды, музыка тыңда-
майды деп айта
алмайсың. Мені-

ңше, жастардың  соның
ішінде студенттер қауымының талабы

мен талғамы бар. Яғни, бес саусақ бірдей емес
дегендей, бәрі бірдей қарайды деп айта ал-
маймыз. Қазір жастар теледидар, DVD деген
нәрселерден алшақ емес . Тіпті кейбірінің
күнделікті тірлігіне сіңіп кеткен әдебиеттердің
бірі осы теледидар қарап, DVD көру десек ағат-
тық болмас. Ал теледидардан көрсетілетін ше-
телдік каналдардан зиян көп секілді. Таңнан
кешке дейін созылатын шетелдік сериалдар,
фантастикалық сорақы фильмдер, анайы филь-
мдер жастар психологиясына теріс әсер етеді.
Теледидар қарау ағаттық емес, ал оның көрсе-
тілгеннен өзіңе керектісін таңдап қарау үлкен
талғампаздықты талап етеді. Қазіргі жастардың
қарайтыны - «Дом2»,  «Давай поженимься»
секілді бес тиынға қажеті жоқ бағдарламалар.
Сананы улайтын бағдарламалардан көрі мәде-
ни сараптамалық, ақпараттық бағдарламалар
пайдалы болмақ.

Сондықтан, қарар қызығымыз бен көрер
қуанышымызды көгілдір экраннан таңдап, талғ-
ап алу өзіміздің еншімізден болсын деген тілек
жолдар едім.

Г.БИЯШЕВА.

Құрметті
Талшен Есеноманқызы!

Сізді мерекелі мерейтойыңыз-
бен шын жүректен құттықтай-
мыз. Сіздің еңбек жолыңыз, ғылы-
ми педагогикалық қызметіңіз де
осы білім ошағында білім беру
ісімен ұштасып келеді. Бар қажыр-
кайратыңызды, шығармашылық
әлеуетіңізді Қазақстандағы
өсімдіктерді зерттеу ғылымын
жетілдіруге қосып келесіз. Ғылы-
мға шынайы жанашырлық таны-

тып, талай шәкірттің жүрегінен жол тапқан, жас ғалымдар-
дың жетекшісі бола жүріп, іскерлігіңізбен, ғылыми ізденісіңіз-
бен ерекшеленіп, өз қызметіңіздің шебер иесі бола білдіңіз.
Сіздің табандылығыңыз бен талапшылдығыңыз, адамдарға де-
ген кішіпейілдігіңіз, ілтипатыңыз өзіңізге құрмет сезімін ұяла-
тады. Қуанышты күні Сізге зор денсаулық, мол бақыт, отба-
сы амандығын және ғылыми-педагогикалық қызметіңізге шы-
ғармашылық табыс тілейміз.

Құттықтаймыз!!!

Құрметпен, М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы

Құрметті
Түймеш Малбағарқызы!

Сізді қуанышты туған күніңізбен
шын жүректен құттықтаймыз. Сіз
бар ғұмырыңызды білім мен ғылым,
тәлім мен тәрбие саласына арнап
келесіз. Алдыңыздан білім нәрімен су-
сындап өскен шәкірттеріңіз бен
өзіңізбен қызметтес әріптестеріңіз
Сіздің бойыңыздағы адамдық пен
ұстаздық, адалдық пен әділдік секілді

қасиеттерге шынайы тәнті болып келеді. Ел ертеңінің гүлде-
нуі жолындағы Сіздің ғылыми-педагогикалық, іскер ұйымдас-
тырушылық-бас-қарушылық, қоғамдық қызметтеріңізді,
Жайық жастарын жаңа заман ағымына бейімдеуде, маман
кадрларды дайындауда қосқан үлесіңізді жоғары деп баға-
лаймыз. Қуанышты күнмен ізгі көңілден құттықтап, Сізге
зор денсаулық, қажырлы еңбек, отбасыңызға бақыт, аман-
дық тілейміз.
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Орал қаласына ат басын тіреген  «Егемен Қазақстан» республикалық газеті
АҚ  директоры Сауытбек Абдрахманов М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік  университетінде болды. Оқу орнының активімен өткен басқосуды
ашып, жүргізген университет ректоры Т.Рысбеков еліміздегі басылымдардың
басшысы болған «Егемен Қазақстан» газетінің тәуелсіздікпен бірге қайта түле-
гендігін, ел өміріндегі елеулі оқиғалармен  қатар ұлттық және адамзат мәдение-
тінің құндылықтарын халыққа жеткізуде үлкен еңбек сіңіріп отырғандығын
айтып өтті.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студент-
тері тағы бір маңызды кездесудің куәсі болды. Бұл қыркүйектің 23 күні Қазақ-
стан Республикасындағы Америка Құрама Штаттары елшілігінің вице-консу-
лы Александр Оррмен болған кездесу еді. Бас ғимараттың 205  мәжіліс залын-
да болған жүздесуге оқу орнының басшылығы, оқытушы қауым және «Шет
тілі», «Аударма ісі», «Халықаралық қатынастар» мамандықтарының студент-
тері қатынасты.

«Work and travel» студенттер таңдауы

n Іскерлік байланыс

Кездесу барысында АҚШ вице-консул
Александр Орр Америка Құрама Штат-
тарындағы оқу орындарынан білім алу
бағдарламалары, «Summer work  and
travel  for students in the US» бағдарлама-
сы бойынша білім беру жүйесі, АҚШ ви-
засын алу тәртібі туралы мәлімет берді.

Сондай-ақ жаңа магистрлық және док-
торлық бағдарламалары (PһD), өндірістік
тәжірибеден өтуі мен студенттердің
жұмысқа орналасу мәселелері жайында
сөз қозғады.

«Work and travel» бағдарламасы АҚШ
Мемлекеттік департаментінің бастама-
сымен жұмыс жасайды. Жыл сайын атал-
мыш бағдарлама бойынша студенттер
ағылшын тілін жетілдіріп қана қоймай,
жұмыс жасауда мол тәжірибе алуына көп
септігін тигізеді. Аталмыш бағдарлама
бойынша Америка еліне әлемнің түкпір-
түкпірінен студенттер барып, бақтарын
сынауда. Егер ынталы студенттер бол-
са, хабарласыңыз, «халықаралық қаты-
нас» бөлімімен, оқытушыларыңызбен ке-
ңесе отырып, АҚШ агенттігімен байла-
ныс жасаңыз. Сол жердегі ақпарат бой-
ынша қажетті құжаттарыңызды толты-
рып, 2-3 ай көлемінде АҚШ-қа барып келе
аласыз», -  дейді консул Александр Орр.

ҚАЗАҚ баспасөзінің
қарашаңырағы

Осы бағдарлама аясында мол
мәлімет алған студенттер мен оқыту-
шылар қосымша сауалдар жолдап,
оңтайлы жауап алды.

«W ork and travel» бағдарламасы

Еліміздің басты құндылығы – елдің еге-
мендігі, сол егемендікті баянды етуде жоға-
ры биліктің өр сөзі мен сарабдал саясатын
жұртшылыққа жеткізуде «Егеменнің» орны
тіптен ерекше екендігін айта кету керек. Ел-
басының жылма-жылғы Жолдауларын да
халық «Егемен Қазақстаннан» оқып, таны-
сып отырады. Қоғам дамып, халық жетіл-
ген сайын заманның бет-бейнесін түсінуге,
жаңалықтар ілегінен қалыс қалмауға деген
талпынысы артып келеді. Білім, мәдениет,
спорт, саясат және басқа да тақырыпты
айдарымен газетте жарық көріп жатқан
экономикалық шолулар мен сараптамалар
жоғары бағаланып, еліміздің әлеуметтік-эко-
номикалық жағдайын, Үкімет қабылдап
жатқан шешімдердің мәнісін жеткілікті дәре-
жеде түсіндіріп отырған мұндай мақалалар
өз оқырмандарын тапты. Жиынға облыс-
тың зиялы қауым өкілдері, ардагер ұстаз-

дар, университеттің оқытушы қауымы мен
студенттері және бұқаралық ақпарат құрал-
дарының өкілдері қатынасты.

 Басқосуда сөз алған газет басшысы
Сауытбек Абдрахманов газеттің бай тари-
хына,  тәуелсіздікке ие болған еліміздің асыл
мұраттарына, қазіргі ел жағдайына, дағда-
рыс кезінде биліктің қолға алып жатқан ша-
раларына, олардың газет бетінде көрініс
табу мәселесіне кеңінен тоқталып өтті. Сту-
дент жастарды мемлекеттің ертеңі жайын-
да ойлануға, мемлекет жайындағы мақа-
лаларды оқуға, мемлекет тілінде сөйлеуге
шақырды. Ал оқытушы қауымға студент
жастарды мемлекеттік басылымдарды
көбірек оқуға үйретуді үндеді. Газетте бүгінгі
күні атқарылып жатқан жұмыстарды ел
өмірімен, мемлекет көлемінде жүзеге асу
үстіндегі іс-шараларын баяндайтын мақа-
лалардың жиі көрініс тауып жатқандығын,

акционерлік қоғам болып құрылғаннан бері
газет таралымы150 мыңнан асқандығын
жеткізді.

Студент жастар мен қазақ басылымда-
рына жанашыр болып жүрген ел ағалары
газеттің бас директоры С.Абдрахмановқа,
ол басшылық етіп отырған баспа ұжымына
алғыстарын айтып, газет бетінде жарық
көрген ел зиялыларының толымды, тағы-
лымды мақалаларын атап көрсетіп, газет-
ке жақсы бағаларын берді.

Тәуелсіз еліміздің бас басылымы, тара-
лымы ең көп 91 жастағы «Егемен Қазақ-
стан» АҚ бас директоры С.Абдрахманов,
міне, осылай батыс өңіріндегі оқырманда-
рымен кездесіп, тамаша әсер қалдырды.
Қазақ баспасөзінің қарашаңырағы -  “Егемен
Қазақстан” халқымен бірге  мәңгі жасай
берсін.

Өз тілшіміз.

бүгінде жастар таңдауы болып отыр.
Ағылшын тілін жетік меңгеріп, білімін шың-
даймын деген әр жасқа қазір оқу орны-
нан, жеке оқу орталықтарынан болсын
барлық мүмкіндіктер бар. Аталмыш оқу
бағдарламасы жас ұрпаққа алған білімін
дамытып, оны нақты іс жүзінде қолдануға,
келешекте жоғары білікті маман атануға
көмектеседі. Сондай-ақ оқу бағдарлама-

сы бойынша студенттер жазғы демалыс-
тарын қызықты өткізіп, білімдерін, тәжіри-
белерін пысықтайды және өзге елдің сту-
денттерімен етене араласып, ағылшын
тілін жетік меңгеруіне септігін тигізбек.

23

Шылымның адам ағзасына әсері, шылым шеккен-
нен кейін адам қандай жағдайға душар болады, шы-
лым шегуге жастарды не итермелейді сынды сауал-
дар төңірегінде №3 қалалық емхана студенттер ка-
бинетінің  дәрігер-педиатры М.Қ Еспаевамен әңгіме-
лескен едік. Әңгіме барысында шылымның адам
ағзасына зияны, шылым шегуді тастаудың жолдары
жайындағы студент-жастарға ақыл-кеңестерін беріп
өтті.

- Темекі түтінінде адам ағзасына жағымсыз әсер
ететін әр түрлі улы заттар бар: никотин,бензол, күкіртсу-
тегі, смолалар, антроцен және тағылар. Мысалы, нико-
тин – темекі тартқанда қанға түсіп, жүрекке салмақ
түсіреді, нерв жүйесін, жасөспірім кезде жыныс без-
дері қызметін бұзады.
Смола – түтіннің никотинсіз конденсаты, гидрон ре-

тінде жол құрылысында пайдаланылады.
Адам түтінін де жұтқан кезде оның құрамындағы смо-

лалар ұсақ тамшы болып өкпе тканьдерінде тұрып қала-
ды, өкпе ісігін тудырады.
Антроценнің  шаңын

жұтқанда қабақ ісініп, талақ
пен ауыз шырышты қабығын
қоздырады . Ұзақ жылдар
әсер  еткенде салмағы  ке-
миді, әйелдерде  фиброзды
аурулар пайда болады.
Шылым шегетіндер  тек

өзінің денсаулығы мен көңіл-
күй іне ғана қауіп төндіріп
қоймайды. Темекінің түтіні
жүрекке түсетін салмақты
арттырады , өкпе рагына
шалдықтырады (смоланың
әсері). Шылым шегушінің ма-
ңайынан үнемі жағымсыз
иіс  шығады , себебі темекі
иісі қолына, шашына, киімі-
не сіңіп қалады, тісі сарғая-
ды . Темекі шегуші және
оның түтінімен демалушы-
лардың қан құрамы нашар-
лайды: улы көміртегі тотығы
қан тамырларының бітелуі-
не әкеледі.
Шылымды  жасөспір ім-

дердің пайда болу себебі,
шылым шегуге әдеттену жай
ғана қызығушылықтан, құрбыларының ықпал етуімен,
үлкендерге, сәнге еліктеуден, темекі шегу нерв және
дене қызметін реттеуші деп қате түсінуден, темекі
өнімдерінің әсерлі де көркем етіп жариялануынан бас-
талуы мүмкін.
Темекі тартудан бас тарту қай жағынан алсақ та пай-

далы: бұрын темекіге жұмсалған ақша үнемделеді,
көңіл-күй бірден жақсарады, темекінің сіңіп қалған иісі
кетеді. Ең бастысы, егер темекі шегуді темекімен бай-

n Бірінші байлық

ланысты белгілі бір аурулар дамымай тұрғанда доғару-
дың сәті түссе, әрі қарай ауыру қаупі кеми береді.
Никотинді пластыры темекі шегуді тастауға көмекте-

седі. Жастарға айтарым, те-
мекіні тастайтының туралы
ата-анаңа, өзіңнің достарыңа
хабарла; ерік-күшіңді шыңда;
спортпен айналыс. Ең алды-
мен бір күн темекі шекпеуді
жоспарла, содан кейін тағы
бір күн, тағы... Содан соң нақ-
ты бір күнді белгілеп ал да,
бар рухыңды жинап темекіні
түбегейлі тастауға бекін, те-
мекі тартпайтын достарың-
мен бол, пайдалы істермен
айналыс.
Егер  сен темекіні тастай

алсаң, өз тағдырыңа да билік
ете аласың, басқа да маңыз-
ды шешімдерді оңай қабыл-
дай аласың.
Табиғатпен, спортпен дос

бол! Еріксіз темекіні шегу –
денсаулығыңның залалы!
Жастар , студенттер  деп

ерекше назар аудартып ай-
тып өтсем, сіздерге айтар ке-
ңесім, өз өмірлеріңдегі көп
жағдай өздеріңізге байланы-
сты: көп оқыңыз, барлық жа-

ңалықты білуге тырысыңыз, театр мен мұражайларға
барыңыз, белсенді болыңыз, спортпен айналысып, де-
малыста ата-анаңызға қол ұшын беріңіз, бауырлары-
ңызды тәрбиелеңіз.
Есіңізде болсын! Арақ пен темекі сатып алуға жұмса-

лған ақша - өзіңнің денсаулығыңды кемітуге, болмаса
ауру туғызу мен өлімді тездетуге жұмсалады деген сөз.
Бүгінгі студент – ертеңгі маман иесі! Егемен Қазақ-

станның салауатты азаматы болуға асық!

Өз денсаулығыңыз -
өз қолыңызда!
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Қыркүйектің 23 жұлдызында уни-
верситеттің орталық мұражайында
студенттер қауымы маңызы зор кез-
десуден рухани байлық алды. Бұл
мұражай меңгерушісі Меңсұлу
Қайыршақызының ұйымдастыруымен
өткен тарихшы, өлкетанушы,
БҚМУ-дың құрметті профессоры
Ақбай Жайсаң Досболатұлымен бол-
ған кездесу еді.

Жақсының айтқан ақылы,
Қазулы сара жолмен тең.

 (Шал ақын)

Тағылымға толы кездесу
Алғашқы шараның шымылдығы

жүргізуші студент Шошаева Азатгүлдің
Жайсаң Досболатұлының өнегелі еңбек
жолымен студенттерді таныстыруымен
ашылды. Сөз алған тарихшы Жайсаң Дос-
болатұлы өзінің жастық шағын, атқарған
қызметтерін студенттерге баяндап берді.
Сондай-ақ Құбаева Бұлбұл, Таудаева
Эльмира, Құмарғалиев Ержан секілді
өнерпаз студенттер өнерлерін көрсетті.

Тағылымға толы кездесу
Шара соңында студенттер кеш қонағы-
нан қойған сұрақтарына қызықты, мағы-
налы жауаптар алды. Маңызға толы кешті
мұражай меңгерушісі М.Қайыршақызы
«Осындай өмірі өнегеге толы аға-апала-
рымыздан тәлім алатын, жастарға берер
тәрбиелі де тартымды шарамыз көп бол-
сын» деген салмақты сөзімен аяқтады.

Назымгүл АЯЗБАЕВА,
Қазақ тілі мен әдебиеті

бөлімінің 2 курс студенті.

Ғылыми
марапаттар
Оқу жылы басталысымен қыркүй-

ек  айында М. Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінің кеңейтілген ректоратында
оқытушы-профессор қауымы жемісті
еңбектерінің арқасында бірқатар ма-
рапаттарға ие болған болатын. Мара-
пат төмендегідей:

ҚР Әділет министрлігі «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» М.Өтемісов
атындағы БҚМУ ректоры Т.З.Рысбеков  ҚР
Әділет министрлігі «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығының» ұзақ
мерзімді ынтымақтастығы, «Заң» ДБ бағ-
дарламалы-технологиялық кешенін жеті-
лдіруге қосқан ерекше үлесі және РҚАО
РМК іс-шараларына белсенді қатысқаны
үшін «Заң» деректер базасының «Белсенді
пайдаланушы» атағымен марапатталды.

«Көркем-қолданбалы  өнер және
кәсіптік білім беру» кафедрасының аға
оқытушысыТілеуханов Нұржан Сағынұлы
философия ғылымдарынын кандидаты
және «Вокал және аспаптық өнер» кафед-
расының меңгерушісі Бабенко Ольга Алек-
сандровна педагогика ғылымдарының
кандидаты ғылыми дәрежесіне ие болды.

Білім беру саласында сырттай бақы-
лау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орта-
лығының алғыс хатымен БҚМУ оқытушы-
лары - Қ.Т.Өтегенова, А.А.Кожевникова,
Т.Т.Шайхиев, Н.А.Жүсіпқали, Э.С.Кадра-
лиев, С .М.Акимова, Ж.С.Иксебаева,
Е.Е.Искалиев, Е.Н.Сафуллин, Р.Б.Сұлтан-
ғалиевалар марапатталды.

«Foliant» баспасы Қазақстан Республи-
касындағы техникалық және кәсіптік білім
беру туралы мемлекеттік бағдарламаны
жүзеге асырудағы белсенді және жемісті
әріптестігі үшін жаратылыстану-матема-
тикалық факультет деканы м.а. А.Б.Ме-
дешова мен ақпараттық технология ор-
талығының директоры Д.Ғ.Ғабдуллаевты
арнайы дипломмен марапаттады.

Ғылыми хатшы А.С.НИЕТОВА.

ОРАЛ
on-line режимінде

БҚО Ішкі саясат басқармасының ұйым-
дастыруымен www.infoportal.kz жаңа
порталының ашылуына байланысты 7 қыр-
күйек күні мәслихат өтті. Онда қаламыз-
дың ақпарат өкілдеріне ғаламтор пайдала-
нушылар үшін Орал қаласының on-line ре-
жиміндегі жаңа әмбебап порталын жоба
авторы Ж.Н.Сафуллин мен сайттың ме-
неджері Қ.Қ.Қасымханов таныстырды.

Бұл бизнес - қауымдастықтар мен жал-
пы қоғамның, студенттердің, аға ұрпақ
өкілдерінің, яғни облыс жұртшылығының иг-
ілігіне арналған сан алуан ақпарат алаңы.
Қала өмірінен алынған қызықты жаңалық-
тар, үнемі жаңартылып отыратын ақша
бағамы, ұйымдардың бизнес-анықтамасы,
ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің
қысқаша сипаттамасы, өткізілетін мәдени
іс-шаралар, кино жарнамалары, әуе және
темір жол көлігі қозғалысының кестесі
және басқаларын осы сайттан таба ала-
сыз.

Міне, жадырап жаз өтіп, алтын күз де келіп жетті. Білім ошағында оқыту-
шылар мен студент-жастардың қарбалас, сағыныса табысқан қуанышты сәттері
басталды. Жаңа оқу жылымен қатарлас келетін Мұғалімдер күні де күздің үлесі-
нде. Университет қабырғасынан әлдеқашан алыстап кетсе де, жүрегінде жылуы бар
әрбір парасатты азамат өнер мен білім теңізіне жетелеген ұстаздары мен сту-
денттік шағының талай қызықты күндеріне куә болған білімнің ордасы - универси-
тетін әрдайым үлкен сағынышпен, құрметпен еске алып отырады.
Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие

беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беру-
де ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекше-
ленеді.
Осынау 78 жыл ішінде алыс және жақын шет елдерінің жоғары оқу орындарымен

Төл мерекелеріңізбен,
ҰСТАЗДАР!

Университетіміздің туған күні құтты болсын!
Мерейі үстем болып, намысты өрендері өркен жай-
сын!
Ардақты ұстаздар, Ардагер-ұстаздар!

Сіздердің дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға
амандық тілей отырып, шәкірттеріңіздің құрмет-
іне бөленіп, ел ертеңінің игілігіндегі еңбектеріңіз есе-
лене берсін дегіміз келеді.

иық тіресіп, керегесі кеңейген, іргетасы мығым қара шаңырақ талай таланттардың
талабын ұштады. Іскерлігі нығайған, мол тәжірибесі мен жемісті жетістікке толы,
әлемнің үздік университеттерінің қатарынан көрінуі - ептілік пен іскерлікті, ыжда-
ғаттылық пен парасаттылықты терең ұштастыра білген университет басшылығы-
ның, білікті оқытушы қауымның қажырлы еңбегінің арқасы деп бағалауға болады.
Олай болса, білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет әрдай-
ым арта бермек!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз!

М.Өтемісов атындағы БҚМУ
БАҚ және баспа орталығы

М.Өтемісов атындағы БҚМУ
БАҚ және баспа орталығы22

ЕСІРТКІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ

Грек тілінде «ұйқы» мағынасын білдіретін «narke» сөзі ағыл-
шын тілінде «narkotik» деген сөзге айналып, ұйықтату, жан-
сыздандыру, сезімсіздендіру деген мағынаны береді. Жалпы
айтқанда, есірткі заттары деп жансыздандыру ерекшелігіне
ие болатын заттарды айтамыз. Бірақ дүниежүзінде күнделікті
қолданыста стимуляторлар да есірткі ретінде қабылдануда.
Өйткені, бұлардың құрамында мастандыратын, ашуланды-
ратын, тыныштандыратын, сер-
гітетін заттар да бар. Есірткі және
стимулятор дегеніміз - адамның
орталық жүйке жүйесіне әсер
етіп, рухани және физикалық
тепе-теңдікті бұзатын, рухани
және физикалық тәуелділікке жол
ашатын, жеке адам және қоғам-
дық жағынан экономикалық
және әлеуметтік құлдырауға
әкеліп соғатын заттар.

Жаман әдеттердің ең зияны
болып табылатын есірткі қолда-
ну әдеті адамның денсаулығы-
на, ақыл-ой және рухани жүйе-
сіне, қоғамға тигізетін зияны өте
көп. Қазіргі таңда бүкіл дүниежү-
зінде есірткі қолданушылардың
саны күрт өсіп, мемлекет бас-
шылары бұл мәселенің шешімін
іздеуде. Есірткі қару контрабан-
дасында, тыңшылықта, анархия-
лық оқиғаларда, бір мемлекеттің
басқа мемлекет жастарын аз-
ғындауда, заңсыз жолдармен
табыс табуда ең әсерлі және ең
көп  пайдаланылатын құрал.
Жастарды бұл бәледен қорғау
және құтқару адамдық пен
ұлттық борыш болып табылады.
Бұл қырсыққа душар болған жас-
тар оның қаншалықты қауіпті екендігін түсінбей, жаман дос-
тарына еліктеп, жаны мен тәніне, болашағына қатер төндіреді.

Адамның әрекеттерінде, ой-сезімдерінде өзгерістер туды-
ратын табиғи және синтетикалық заттарды есірткі деп атай-
мыз. Есірткінің көп түрі болады, бірақ ең көп қолданылатында-
ры мыналар: апиын, морфин, героин, кокаин, кадинин, анха-
лим левини, LSD және хлорлы эфир.

ЕСІРТКІ ҚОЛДАНУДЫҢ СЕБЕПТЕРІ

Білімсіздік: Есірткіні қаншалықты қауіпті екендігін білмеу
және бұл мәселеге жеңілтектікпен қарау.
Қызығу: Қызығушылықтың туындауына көбінесе бұқара-

лық ақпараттардың өздері себеп болады дей аламыз.
Ойын-сауық орындары: Дискотека және басқа да ойын-

сауық орындары. Бұлардың бәрі «ақ өлім» диірменінің құрал-
дары мен қақпандары болып табылады. Ол жерге кірген адам-
ның диірменнен өту ықтималы өте үлкен.
Қысым: Жаман достардың қысым жасауы.
Әуестік: Бір рет көрейін, сосын тастаймын деп ойлау.

ЕСІРТКІНІҢ ЗИЯНЫ:
ӨЗІҢЕ БАСҚА КӨЗБЕН ҚАРА!

Бірақ бір немесе екі рет көру адамды қайтпас жолға түсіру
үшін жеткілікті болады.
Мода: Айналадағы адамдарға еліктеу. Қоршаған орта

бұзық болса, жаман әдеттердің жұғуы өте оңай. Жастардың
қауіп-қатерді жақсы көруі, жыныстық бұзылу, өзін-өзі көрсе-
ту, күшін дәлелдеуге тырысу, генетикалық құрылымның есірт-
кіге бейімділігі, иманның әлсіздігі, нашар отбасы және бұзық
қоғамнан туындаған сенімсіздік, болашақ туралы уайымның
адамды жалғыздыққа итермелеуі, жоқшылықтың өзін-өзі

өлтіруге итермелеуі, байлықтың
масаңдатуы, менмендікке итерме-
леуі негізгі себептер  болып табы-
лады.

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Ең беделді және кең таралған
ұйым болса да, бұл мәселенің
шешім табуы үшін ешқандай жа-
уапкершілік алмаған, тіпті есірткі
мәдениетінің таралуына үлесін
қосатын бұқаралық ақпарат құрал-
дарын қадағалау керек. Бұл бе-
делді ұйымның барлық бөлімдерін
пайдалы және дұрыс жөнге бағыт-
тап, бұл мәселеде БАҚ маңызды
міндеттерді орындамайынша,
мемлекет  пен қоғам өркенде-
мейтіндігін түсіну қажет. Бұл мем-
лекет пен қоғам - бәріміздікі. Осы
мәселеде шексіз қалау мен табыс-
ты шектеу керек.

ҚАЛАЙ КӨМЕКТЕСЕ АЛА-
МЫЗ?

Есірткі қолдану туралы тек ес-
керту жасау мен оның зияндарын
айту жеткілікті деп ойламау қажет.

Тіпті бұлардың өзі кері әсер беруі мүмкін. Әсерлі шара бала-
лар мен жастарды «Есірткіге қарсымыз!» дейтін дәрежеге
жеткізуі керек. Бұл үшін өздеріне деген сенімдерінің арттыры-
луы, қиындықтарды жеңе білулері және өздерін өмірге да-
йындау жөнінде оларға көмек көрсету керек. Есірткі қолдана-
тындығын көрсететін белгілерді байқап көріп, кешікпей шара-
лар қабылдау өте маңызды. Бұл міндеттердің орындалуына
мектеп дәрігері, мұғалімдер, мектеп пен жанұяның бірігіп
атсалысуының көп пайдасы тиеді. Есірткіге тәуелді адамдар
- медициналық ем мен реабилитацияға мұқтаж науқастар.
Адамның есірткі қолданатындығы қаншалықты ерте байқал-
са, бұл аурудан айығу мүмкіндігі соншалықты жоғары. Сон-
дықтан тәуелді адамның ата-анасы және өзі дәрігерге бару-
лары керек. Емдейтін дәрігер құқық қорғау органдарымен бірге
жұмыс істейді және тәуелді адамға ешқандай жаза берілмей,
емделуі үшін барлық жағдай жасалынады.

М . Сралиева,
«Ғасырдың өлім тозақтары» кітабынан жинақтаған.

ҚАРМАҚҚА

ІЛІНІП
ҚАЛМА

n Замандас
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28 қыркүйек күні БҚМУ орталық мұражайында  ұстаздар күні мерекесіне
орай  филология ғылымдарының кандидаты, доцент, БҚМУ профессоры
Шарабасов Серікқали Ғабдешұлымен кездесу өтті.

Жақсының
жақсылығын айт....

Бұл кездесуге  «Қазақ тілі мен әдеби-
еті», «Филология: Қазақ тілі» маманды-
ғының 1 курс студенттері, студенттік де-
кандар, Серікқали Ғабдешұлының шәкірті
Алима Мұратқызы шақырылды.

Ұстаз мамандығын дәріптеу, студент
жастарды «Үлкенге-құрмет, кішіге-ізет»
қағидасы бойынша тәрбиелеу мақсатын-
да өткізілген кештің студент қауымына
берері мол  болды.  Жүргізуші Айсара
Бөлекбаева Серікқали Ғабдешұлының
өмірбаянымен, шығармашылығымен, же-
тістіктерімен 1 курс студенттерін таны-
стырып өтті. Сөз кезегін алған  профес-
сор С.Шарабасов қызығы мен қиыншы-
лығы алмасқан өмір жолын студенттер-
ге баяндап берді.

Кездесу барысында студенттер
Серікқали Ғабдешұлына сұрақтар қойып,
толық жауаптарын алып отырды.

Кеш соңында Серікқали Ғабдешұлы-
ның шәкірті – Алима Мұратқызы  өз ұста-
зын мерекесімен құттықтап  ыстық
лебізін білдіріп, алғысын айтты. Шақыру-
лы қонақтар алдында «Дәстүрлі музы-
калық өнер» мамандығының студенттері
өз өнерлерін көрсетіп,  ұстаздарды ме-
рекемен құттықтады.

Шара соңында кешті ұйымдастырушы
мұражай меңгерушісі Есикенова Меңсұ-
лу Қайыршақызы С.Ғабдешұлының еңбек
жолына толағай табыстар тілеп, келген
қонақтарға алғысын білдірді.

Н. АЯЗБАЕВА,
02201 топ студенті.

БҚМУ профессоры М.М.Тілеужанов атындағы этнографиялық мұражай-
да  дәстүрге айналған тілдер айлығы қарсаңында ұйымдастырылған, көпте-
ген шаралардың бірі - «Тіл тағдыры – болашақ тағдыры» атты облыстық
тілдер басқармасының бас  маманы Гүлжайна Бисенғалиевамен кездесу
кеші болып өтті.

Мұражай меңгерушісі Исатаева Фиягүл Жақияқызының ұйымдастыруымен
өткізілген бұл шараға қазақ тілі мен  әдебиеті бөлімінің студенттері мен ұстаздар
қауымы қатысты.

Кеш барысында Гүлжайна Бисенғалиева тіл саясатындағы болашақ жобалар,

Жаз айында басталған волейбол
жарысы 29 қыркүйек күні өз мәресіне
жетті. Ерлер арасындағы облыстық
волейбол жарысында 24 команда сы-
нға түсті. Әр команда бар күштерін
салып, тамаша ойын көрсетті. Епті әрі
шапшаң қимылдап, ұтымды ойын
көрсете білген 6 команда ғана
іріктеліп, нәтижесінде І орын қалалық
«Локомотив» командасына,  ІІ орын
М.Өтемісов атындағы БҚМУ команда-
сына, ІІІ орын Жәңгір хан атындағы
БҚАТУ командасына бұйырды. Жеңіс
тұғырынан көрінген біздің команданың
жаттықтырушысы, оқытушы В.Н.Бекжа-
нов болатын.
Таяуда 25-27 қыркүйек күндері

Атырау қаласында шағын футболдан
Қазақстан Республикасының Жоғары
және ЖОО кейінгі білім департа-
ментінің біріншілігі өтті. Аяқдоп жары-
сында небары 4 команда сынға түсіп,
біздің университет командасы жүлделі
ІІ орынға қол жеткізген еді.    ІІІ орынға
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ команда-
сы, ал І орынға  Атырау қаласының
«НефтеГаз» командасы ие болды.
Жақсы нәтиже көрсеткен біздің М.Ө-
темісов атындағы БҚМУ команда-
сы 23-24 қазан күндері Астанада
өтетін республикалық жарысқа жолда-
ма алды.
Қыркүйектің 24-29 күндері аралы-

ғында білім ордасында «Мұғалімдер
күні» және университетіміздің 78 жыл-
дығына орай денсаулықты сауықтыру
күндері өтті. Бұл шараға университет
колледжі, педагогикалық факультеті,
экономика және басқару институты
бөлімдерінен 299 студент жастары
қамтылды. Спорттың әр түрінен:
жүгіру, ұзындыққа секіру, биіктікке се-
кіру, кір тасын көтеру, күш сынасу
және басқа да түрінен эстафеталық
ойындар жүргізілді.
Студент жастар арасында 7 коман-

даның қатысуымен шағын футболдан
спартакиада өтті. Финалдық жарыста
педагогикалық факультеті мен тарих-
құқық факультеті сынға түсіп,  І орын
тарих-құқық факультетіне, ІІ орын -
педагогикалық факультетіне бұйыр-
ды. ІІІ орынға БҚМУ колледжі мен жа-
ратылыстану-математика факультеті
командасы бақталасып, жаратылыс-
тану-математика факультетінің ко-
мандасы жеңіске жетті.  Сонымен
бірге экономика және бас-қару инсти-
туты командасы мен мәдениет және
өнер институты командасы, филоло-
гия факультеті командасы да белсе-
не қатысып, кейінгі орындарға тұрақ-
тады. Жарыста Е.Жұмағалиев, А.Аль-
жанов, Б.Құрбановтар үздік ойыншы-
лар деп анықталды.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақ-

стан мемлекеттік университетінің 78
жылдығына және оқытушылар күніне
арналған оқытушылар мен қызметкер-
лер арасында БҚМУ спорт сарайын-
да үстел теннисінің ашық біріншілігі
болып өтті. Жарысқа 4 команда қаты-
сқан болатын. Олар: БҚМУ, БҚАТУ,
БҚМУ колледжі және БҚГА. Команда-
лық есеп бойынша: І орынды БҚМУ ко-
мандасы, ІІ орынды БҚАТУ команда-
сы, ІІІ орынды БҚГА командасы ием-
денді. Ал жекелей қыздар сайысы бой-
ынша І орынды Т.И.Свинцова, ІІ орын-
ды Ж.Г.Тулеутаева, ІІІ орынды А.Ду-
зембаева жеңіп алса, ұлдар арасынан
І  орынды   А.Жұмағалиев, ІІ орынды
А.Нұрғалиев, ІІІ орынды Х.Досов қан-
жығасына байлады. Жеңімпаздар ба-
ғалы сыйлықтармен, дипломдармен
марапатталды.

Спорт клуб.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Алдағы қазан айының 14-16  күндері

көрнекті қоғам қайраткері, халықаралық
«Невада - Семей» қозғалысының Пре-
зиденті Олжас Сүлейменовтың жүлде-
сіне арналған М.Өтемісов атындағы
БҚМУ спорт сарайында волейболдан
жарыс өтеді. Жарыс қалалық жоғары
оқу орындары арасында өткізілмек.

Тіл тағдыры –
болашақ тағдыры

қазіргі таңдағы жүргізілген сараман қоры-
тындылары, тіліміздің өркендеу жолын-
дағы бағындырған шыңдары туралы ба-
яндап, ұсынылып жатқан «Мемлекеттік
тіл  заңына» қатысты студенттермен
пікір алысты.

Ана тіліміздің мерейі жайлы тың ой-
ларға толы кеш әсем әндермен, жалын-
ды жырлармен жалғасты.

 А.Т. МОЛДАШЕВА,
02301 топ студенті.
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«Студенттер - болашақ жас
мамандар,
Үйі жоқ деп үйленуден

қашпағандар,» - деп, Қадыр
Мырзалиев ағамыз текке айт-
паса керек. Болашақта әр са-
ланың тұтқасын ұстар иелер
екені анық. Олар қиыншылық-

n Қоғам және жастар

Үйі жоқ деп үйленуден қашпағандар
оқуға 1800 теңге шығындалады. Қосымша кітапханаға бару, оқу-
жазу құралын алып, компьютерге қағаз бастырып шығартуға және
шығармашылық ізденіспен айналысатын жастарға қаражат мол
керек. Рухани дүниесін кеңейту үшін мәдениет және демалыс орын-
дарына бару… Бірақ ондай орындарда студенттерге ешқандай
жеңілдік жоқ.

«Адам көркі – шүберек» демекші, жастар қалтасына, ортасына
қарап киінеді. Оған күнделікті тамағын қосыңыз. Ал қазіргі дағда-
рыс кезіндегі азық-түлік пен киімнің құны шарықтау үстінде. Және
студенттердің тар 4-5 адам жалдап тұратын пәтер ақшасын есеп-
теңіз. Студенттер айына 6-12 мың теңге көлемінде пәтерақысына
төлейді. Әдетте студенттер жолақы шығармас үшін оқу орны жағы-
нан қарайды. Ал кейбіреуі әсіресе, ер балалар пәтер ақысы мен
жүріп тұруын өздері төлеу мақсатымен жұмыс істейді де сол жақ-
тан пәтер қарайды. Ал егер жас жанұя болып, екеуі де студент
болса, онда қиындау болмақ. Бірде күнделікті мінетін маршрутым-
да келе жатып, жол қысқартайын деп қасымдағы Динара есімді
қызбен әңгімелескен едім. Өздері 6-шы шағынауданда пәтер жал-
дап тұрады екен. Өзі медколледжда оқиды да, жолдасы БҚАТУ-
дың студенті болып шықты. Жолдасы сағат 6-дан түнгі 2-ге дейін
жұмыста екен. «Басында біраз қиналдық. Жанұялық пәтерді
25 мыңға жалдадық. Екеуміздің шәкіртақымыз болды. Кейін жолда-
сым жұмысқа кірісіп үлкен көмек болды. Өз пәтер ақымызды өзіміз
төлеп жатырмыз. Ұлымыз әзірге ауылда, бітірген соң қолымызға
алмақпыз»,-деген еді.

Міне, қоғамның елеусіз мүшелерінің сан-саққа жүгіртіп ойлан-
дыратын басты мәселелері осындай болмақ. Жоғары оқу орында-
ры мен колледждерге жатақхана салынса, студенттер студенттік
өмірін қызықты, қиындықсыз өткізетініне кепіл болар еді. Яғни, жағ-
дайы жасалса мән болмақ, мән бар жерде сән болмақ, сән бар
жерде ән болмақ.

Г.БИЯШЕВА.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапханасында уни-
верситет күні мен ұстаздар күні қарсаңында КСРО спорт
шебері, ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы, ҚР құрметті
спорт қайраткері, ҚР еңбек сіңірген дене шынықтыру және
спорт ардагері, доцент Қамеш Исмағұлұлы Исмағұловпен
кездесу кеші болып өтті.

та жүрсе де, ақжарқын, бүкіл әлемді өзінше сүйетін үлкен жүректі
данышпандар болатын. Оларды толғандырып жүрген сауалдар
көп-ақ. Кішігірім сауалдарына «ертең сабақ 10-да басталса не
болар екен?», «Стипендия қашан береді екен?», «Мейрамға неше
күн демалыс жариялар екен?» секілді болса, ауқымды мәселе-
лері болып «пәтердің ақшасын қалай төлесем екен?», «бос уақыт-
та жасайтын жұмысты қайдан тапсам екен?» деп кете береді.
Студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы мен болашағы –
түйінді мәселелердің бірі. Осы мәселелерінің ішінен ауқымды
болып есептелетін «пәтер жалдау» мәселесі болмақ. Өйткені,
пәтер жалдау студенттер үшін біраз қиыншылықтар әкеледі. Сту-
денттік 4 жылын әр түрлі ауданда өткізіп жүрген студенттер де
жетерлік. Ортақ тілмен айтқанда «общактағы» студенттің өмірі
өзінше бір әлем. Дегенмен жыл өткен сайын осы «құтты мекен-
нен» орын алудың өзі студент үшін қияметке айналуда. Жатақхана
әлі күнге жетіспеуде. Колледждерді былай қойғанда, әлеуеті жо-
ғары университеттердің өзі студенттерді жатақханамен қамтама-
сыз етуді кейінге қалдырып қойған сияқты. Қазірде еліміздегі
280 оқу орнында бар-жоғы 167 жатақхана болса, соның 81-і Алма-
тыға тиесілі.

Қазіргі таңда пәтер иесі бір бөлмеге төрт-бес студент алады.
Қоғамдық көлікте жүру құны – 40 теңге, оған бір мезгіл тамағын
қосқанда күніне ең кемінде 300 теңге керек екен. Сонда 6 күндік

Аталмыш кездесу кешіне
оқытушылар және Қамеш     Ис-
мағұлұлының тәрбиелеген
шәкірттері, кітапхана қызмет-
керлері, университет студент-
тері қатысты.

Кеш барысында сөз алған,
«Дене шынықтыру әдістемесін
оқыту теориясы» кафедрасы-
ның оқытушысы Айнұр
Мұратқызы өмірі жас ұрпаққа
тәлім болған Қамеш Исмағұлұ-

Өмірі жас ұрпаққа тәлім болған

лы Исмағұловтың Кеңестік   Социалистік Республикасы Одағы-
ның спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген
жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасының құрметті спорт
қайраткері екендігіне тоқталып, толықтай өмірі мен қызметін, ма-
рапаттарын атап өтті.

Сөз орайы келгенде Қамеш Исмағұлұлының шәкірті, «Дене
тәрбиесі» кафедрасының оқытушысы С.Ш.Бекбаев сөз алып,
ұстазының жастарды спортқа баулудағы игі істерін, талай ірі
жарыстарға қатысып жүлделі орын алуының өзі осы бапкерінің
еңбегі екендігін айтты.

 «КССР  ағарту ісінің үздігі» төсбелгісімен, «Еңбек ардагері»
медалімен, ҚР Білім беру министрінің Құрмет грамотасымен, «Тың
және тыңайған жерлерді игеру үшін» медалімен марапатталған,
«БҚМУ 75 жыл» медалімен, 2008 жылғы «Университетімізге даңқ
әкелген тұлға» номинациясының иегері, ҚР еңбек сіңірген бапкер,
дене шынықтыру және спортқа еңбек сіңірген ардагер, доцент
Қамеш Исмағұлұлы Исмағұлов бірнеше спорт шеберлерін және

100-ден аса жоғары разрядты спортшыларды дайындады. Мың-
даған спортшы Қамеш Исмағұлұлын өзінің ұстазы деп есептейді.
Ерлік пен шеберлікке, ұлттық күрестің қыр-сырын ғылыми тұрғы-
дан меңгерткен жан университет тарихында елеулі орын алады.

Ардагер-ұстаз Қамеш Исмағұлұлы өз сөзінде: «Ең алғашқы
ұстаз бейнесі оқушы есінде мәңгі сақталса, ұстаз да өз шәкірттерін

мәңгі жадында сақтаумен болады. Осы орайда өз шәкірттерімнің
ішінде спорт шеберлерін мақтанышпен айта аламын. Әр жылда-
ры университет және облыс даңқын асырған спортшылары мо-
лынан саналады. Олардың қатарында Жәрдемов Жұбанышқа-
ли, Тоқжанов Нұрлан, Бекеев Төлеген, Даупаев Марат, Бегімбе-
тов Болат, Бисаков Рамазан, Қожагельдин Оралбек, Мамедов
Расим, Шулумов Бердібек және т.б. көшбасшы болумен бірге
көптеген биік шыңдарды бағындыра біліп, спорттық жарыстарда
жеңіске жетіп қана қоймай, бірнеше дүркін жоғары тұғырларға да
көтерілді»-деді. Ал жастарға: «Сендер бақыттысыңдар, тыныш
елде өмір сүріп жатырсыңдар, ата-аналарыңды сыйлаңдар, са-
бақтарыңды жақсы оқыңдар, адам болуға тырысып, халқыңа адал
еңбек етіңдер» деп ақ лебізін білдірді.

Жастық оты көздерінде ойнаған студенттер спорт шебері
Қамеш аталарына сұрақтарын қойып, әсерлі жауап алды.

Кеш соңында кітапхана директоры Г.З.Таушева доцент Қамеш
Исмағұлұлы Исмағұловқа арналған кітап көрмесіне тоқталып,
өмірі мен спорт саласында жеткен жетістіктеріне, алған медал-
дарына тоқталып өтті. «Университет күні мен мұғалімдер күні
қарсаңында бар ғұмырыңызды ұстаздық қызметке арнаған, бала
жанын баурайтын Сізге, отбасылық бақыт, ұстаздық  қуаныш
тілейміз. Университеттің тарихы сіздің өміріңізбен тығыз байла-
нысты, сол үшін Сізге көп-көп рахмет, зор денсаулық, бақыт,
ұзақ өмір тілейміз. Осы кездесуге келгеніңіз үшін рахмет» делін-
ген лебізін білдіріп, естелік ретінде кітапты сыйға тартты.

Алдағы күнде де ғылыми кітапхана тарапынан ұйымдасты-
рылатын ардагерлермен кездесу және тәрбиелік мәні бар кезде-
су кештері жалғасын таба бермек.

Назгүл ЕРМЕКҚАЛИЕВА,
 Ақпараттық-библиография бөлімінің меңгерушісі.

ХАБАРЛАНДЫРУ
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Тамылжыған тамыз айының 26-шы жұлдызында университет әкімшілігінің
ұйымдастыруымен қасиетті қара шаңырағымыз М.Өтемісов атындағы БҚМУ-
дың мәжіліс залында Ел Конституциясы – даму мен тұрақтылықтың негізі тақы-
рыбында ғылыми-тәжірибелік конференция оздырылды. Конституция күніне
байланысты өткізілетін бұл дөңгелек үстел дәстүрлі шараға айналып отыр.

2010 жылдың 25 тамызында қалалық әкімдіктің кіші залында «Жария ақпарат-
қа қолжетімділік туралы» Заң жобасына байланысты аймақтық қоғамдық  тың-
дау өтті. Аталмыш шараға Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының
бастығы Т.И.Имашев, «Нұр Отан» ХДП парламентарлық институты директоры-
ның бірінші орынбасары, БҰҰ дамыту Бағдарламасының сарапшысы
Ж.Ж.Құсманғалиева, жоба менеджері Ә.Доғанова және бұқаралық ақпарат
өкілдері қатысты.

ЗАҢ ЖОБАСЫ
Т АЛ ҚЫЛАНДЫ

Көмекке  мұқтаж жандарға қамқорлық
көрсету, қол ұшын беру – бұл әрбір аза-
маттың борышы. Міне, осындай мақсат-
ты ұран етіп алған республикалық «Мек-
тепке жол» акциясын ерекше атап өтуге
болады. Аталмыш игі бастамадан
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті де тыс қалған
жоқ. Жұмыс барысында универси-
тетіміздің студенттік өзін-өзі басқару ұйы-
мының белсенді мүшелері және магист-
ранттар белгіленген көшелер бойынша
үйлерді аралап, ондағы мекен етіп жат-
қан тұрғындардың жағдайымен танысып,
көмекке мұқтаж бүлдіршіндердің тізімін
жасаған болатын. Сол тізім реттеліп,
көмекке өте мұқтаж жандар универси-
тет ректорының қабылдауына шақырыл-
ды. Кездесу кезінде  М.Өтемісов атын-
дағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің ректоры, академик, облыс-
тық мәслихаттың депутаты Т.Зейітұлы
әлеуметтік жағдайы төмен, көпбалалы
отбасы балаларына мектепке қажетті
құрал-жабдықтарын сый ретінде тарту
етті. Акция нәтижесінде 32 бүлдіршінге
көмек көрсетілді. Атқарылған жұмыс әлі
де өз жалғасын табуда.

Бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған
азаттықтың ақ таңы атып, егемен ел, тәу-
елсіз мемлекетке айналдық. Өткен ғасыр-
лардағы қазақ қоғамының дамуы мықты
билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын
жаңа заңдар жүйесін қажет етті.  Осы рет-
те Тәуке хан бұрыннан қалыптасқан
дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары мен өзінен
бұрынғы хандардың тұсында қабылданған
«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім хан-
ның ескі жолын» одан әрі жетілдіру арқы-
лы жаңа заң жүйесін жасауға тырысты.
Үш жүздің игі жақсылары мен билерін жи-
нап, оның ішінде Төле би, Қазыбек би, Әйте-
ке билер бар, Күлтөбенің басында Тәуке
ханның атақты «ЖеҺті жарғысы» деген
атауға ие болған заңдар жиынтығы қабыл-
данды. Жаңа заң жүйесі қазақ халқының
өмірлік мәселелерін барлық жағынан қам-
тыды, соның нәтижесінде Қазақ хандығы
барынша күшейіп, дәуірледі.

«Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген

«Жария ақпаратқа қолжетімділік тура-
лы» Заңы 6 тараудан, 31 баптан тұрады.
Аталмыш Заң мемлекеттік органдар,
жергілікті өзін-өзі басқару органдары,
аумақтық органдар, мекемелер және со-
ларға бағынышты ұйымдар, жеке және заң-
ды тұлғалар арасында ақпарат алу мен
тарату саласындағы қоғамдық қатынас-
тарды реттейді. Сонымен қатар, жария
ақпарат алу мен тарату тәсілдері мен
тәртібін белгілейді, ақпарат пайдаланушы-

лар мен иегерлерінің құқықтарын және
міндеттерін айқындайды, ақпарат пайда-
ланушылардың жария ақпаратты еркін алу
мен тарату құқықтарын іске асыру кепіл-
діктерін белгілейді.

Жиын барысында жобаны талқылауға
келгендер Заң жобасы бойынша өз ойла-
рын білдіріп, пікір алмасып, түсініксіз тұста-
рын айқындап, өз ұсыныстарын білдірді.

      Мейрамгүл БОЛАТҚЫЗЫ.

БҮЛДІРШІНДЕРГЕ
ҚАМҚОРЛЫҚ

n Мектепке жол

ЕЛ КОНСТИТУЦИЯСЫ –
даму мен тұрақтылықтың негізі

Тәуелсіз Қазақстанның демократия-
лық жаңғыруының, өркениет  жолының
жарқын көрінісі болып табылатын Ата за-
ңымызға 15 жыл толуына орай  өткізілген
басқосу биыл да өз жалғасын тапты.

Дәстүрлі шараның шымылдығын ашқ-
ан бірінші проректор Ә.С.Тасмағанбетов
конференцияға қатысушыларды Консти-
туцияның  15 жылдық мерейтойымен
құттықтап, мемлекеттің түбірі – Ата заң-
ды, тарихи қас-қағым сәт ішінде толай-

ым табыстарға, биік белестерге қол жет-
кізуіміз, жеткен жетістіктеріміз – Ата заң-
ның арқасы деп атап көрсетті.

Конституцияның маңыздылығын  әр
қазақстандық азамат жете түсінері сөзсіз.
Конференцияда Ата-заңымыздың
құқықтың өзекті мәселелері, оның  Ота-
нымызды қорғау жөнінде және еліміздің
дамуындағы маңызы жайындағы мәсе-
лелер тыңдалды.  Жыл өткен сайын бұл
тарихи мерекенің шоқтығы биіктеп, сая-

си маңызы қарыштай түсуде. «Бірлік бар
жерде тірлік бар», деп халқымыз текке
айтпаса керек. Осынау Ата заңға 15 жыл
толған уақыт ішінде Елбасымыздың са-
лиқалы саясатын негізге алып, достығы-
мыз  бен татулығымыздың,  береке-
бірлігіміздің арқасында егемен еліміздің
іргетасы нығайып келеді.

Ата-баба армандаған азат еліміздің
болашағы жарқын, тәуелсіз еліміздің туы
биік, тұғыры берік болуы үшін атқарылып
жатқан игі істер әрі қарай да өз жалғасын
табатынына сенімдіміз.

С.А. БЕККУЖИЕВА.

 Азат елдің ар-намысы - Ата-заң!
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде
мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік,
теңдік және татулық мұраттарына беріл-
ген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына
отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар
алдындағы жоғары жауапкершілігімізді се-
зіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымыз-
ды негізге ала отырып, осы Конституция-
мызды қабылдаймыз» - деп алғысөзінде
жазылған өміріміздің ең басты жолбасшы-
мыздың авторы Қазақ халқы болып табы-
латын Ата заңымыздың қабылданғанына
15 жыл толып отыр. Ол – халқымыздың
кешегісі мен бүгінгісі, болашағы.

Міне, 2010 жылдың 27-тамызында Қазақ-
стан Республикасы Конституциясының
15 жылдығына орай М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінде «Азат елдің ар-намысы – Ата-заң!»
атты дөңгелек үстел өтті. Еліміздің Әнұра-
нының шырқалуымен басталған дөңгелек
үстелге университеттің белсенді студент-

тері мен магистранттары қатысты. Тәрбие
жұмысы жөніндегі бөлім жетекшісі  М.И.И-
сатаев өткізіліп отырған шараның мән-ма-
ңызына тоқталып, Ата Заңымыз жөнінде
мол мағлұмат берді. Сонымен қоса,  қазақ
тілі мен әдебиеті бөлімінің 4 курс студенті
Сралиева Мейрамгүл Конституциямыздың
тарихы және келешегі жөнінде сөз қозға-
са, филология бөлімінің 2 курс студенті
Мұстафа Алмас өзінің Ата  Заң жөнінде
кеңінен ақпарат беретін баяндамасымен
таныстырды.

Шара барысында студенттер мен ма-
гистранттар өз ой-пікірлерін еркін білдіріп,
дөңгелек үстел жұмысына белсенді қаты-
сты.

Осы шарадан түйгеніміз - Ата Заңды
қатаң, әрі дәлме-дәл сақтап, орындау бар-
лық азамат, қоғамдық бірлестіктер, бүкіл
мемлекеттік органдар үшін ең жоғарғы
құқықтық тәртіп ережесі болуы тиісті.

  М. СРАЛИЕВА.
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Жақында  БҚМУ Спорт сарайында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің  78 жылдық мерейтойына орай «БҚМУ Студент-
тер кәсіподағы» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен «Спорт –
денсаулық кепілі» атты эстафеталық ойындары өткізілді.

Эстафеталық ойында-
рына КСРО спорт шебері,
«Ақ Жайық» спорт клубы-
ның төрағасы
Ж.С.Жәрдемов, универ-
ситеттің мәдени-демалыс
жұмысының жетекшісі
М.Қ.Сүлейменов және
«БҚМУ Студенттер кәсіпо-
дағы» жастар қоғамдық
бірлестігінің белсенді
мүшесі З.Хайруллина
қазылық етті. Аталмыш
ойынға университеттің
барлық бөлімдері мен жас-
тар қоғамдық бірлестігінің
және жастар даму орталы-
ғының белсенді мүшелері-
нен құралған 11 қоманда
қатысты. Ойын қорытын-
дысы бойынша жүлделі
І орынға – жаратылыстану
бөлімінің студенттерінен
құралған «Достық» коман-

СПОРТ– ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

сып, үздік ойын көрсеткен студенттер «Ең
жылдам», «Ең жүйрік», «Ең шапшаң», «Ең
шымыр», «Ең мерген», «Жеңіске деген
жігерлігі үшін», «Ең үздік» номинацияла-
рымен жеңіске жеткен барлық команда-
лар дипломдармен және сыйлықтармен
марапатталды.

Студенттердің арасында салауатты
өмір салтын насихаттау, олардың бос
уақытын тиімді пайдалану мақсатында
ұйымдастырылған  «Спорт – денсаулық

дасы ие болса, жүлделі ІІ орынды – Қазақ-
стан Студенттер Альянсынан құралған
«АСКер» командасы қанжығасына байла-
ды. Ал ІІІ орынға – филология бөлімінің сту-
денттерінен құралған – «Атамекен» коман-
дасы ие болды.

Сонымен қатар, ойынға белсенді қаты-

кепілі» атты эстафеталық ойындарына
барлығы 100-ден аса студент белсенді
қатысты.

Осындай бағыттағы бұқаралық спорт-
ты дамытатын іс-шаралар өз жалғасын
табады.

     Мейрамгүл СРАЛИЕВА.

30 қыркүйек күні университетімізде «Мек-
тептегі әлеуметтік-психологиялық-педагоги-
калық қызмет» атты облыстық ғылыми-тәжіри-
белік конференция өтті.

Қазақстан  Республикасының  Білім және  ғылым
министрлігі  2010 жылы  ұйымдастырған

Республикалық  ЖОО арасындағы  студенттердің
ғылыми-зерттеу  жұмыстары  конкурсының  нәтижесі

бойынша жүлделі  орын  алған   студенттерімізді
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығының  3 курс студенті Бияшева
Гүлсезім «Қазақ әдебиетіндегі әке мен бала проблемасының бейнеле-
нуі» тақырыбымен І дәрежелі дипломға (жетекшісі: филология ғылымда-
рының кандидаты Р.Б. Сұлтанғалиева), «Туризм» мамандығының 3 курс
студенті Сабитқызы Толқын «Қазақстандағы туризмнің даму жолда-
ры» тақырыбымен ІІ дәрежелі дипломға (жетекшісі: Л.З. Кусекбаева),
«Есеп және аудит» мамандығының 4 курс студенттері Валиева В.В.,
Ихсанова М.Т. «Внедрение международных стандартов финансовой
отчетности в ЗКО» тақырыбымен ІІ дәрежелі дипломға (жетекшісі: э.ғ.к.
Б.Г. Искакова) ие болды. Сондай-ақ п.ғ.к., доцент Р.Н. Испулованың же-
текшілігімен «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 4 курс сту-
денті Буштер Кристина «Спортивное ориентирование как одна из форм
формирования здорового образа жизни учащейся молодежи» тақыры-
бымен ІІ дәрежелі дипломына, «Есеп және аудит» мамандығының 4 курс
студенті Бессчетная Мария А.С.Мустафинаның ғылыми жетекшілігімен
«Совершенствование учета основных средств в связи с переходом на
МСФО» тақырыбымен ІІІ дәрежелі дипломына, «Музыкатану» маманды-
ғының студенті Таудаева Эльмира С.А.Маулетованың жетекшілігімен
«Батыс өңірінің дәстүрлі ән өнері» тақырыбымен ІІІ дәрежелі дипломына
ие болды. Және «Музыкалық білім» мамандығының студенті Уразалие-
ва Гүлдана «Жасөспірімдердің бос уақытын мағыналы өткізудегі музы-
ка өнерінің әлеуметтік маңызы» тақырыбымен ІІ дәрежелі дипломға ие
болды. Жетекшісі: М.М. Нағымова.

БҚМУ ректораты

МЕКТЕПТЕГІ
педагогикалық қызмет
Конференцияға облыстық және қалалық білім

беру басқармасының қызметкерлері, психология-
лық-медициналық-педагогикалық кеңес беру орта-
лықтарының өкілдері, аудандық және қалалық ар-
найы мектептерден мұғалімдер қатынасты.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ «педагогика және
психология» кафедрасының ұйымдастыруымен
өткен конференция қазақстандық білім беру жүйе-
сіндегі реформалар мен өзгерістердің өзектілігін ай-
қындады. Ғылыми басқосуда 12 жылдық білім беру
жүйесіне көшу, білім сапасының жаңа стандарт-
тарын ендіру, құзыреттілікке бағытталған білім
беру, дүниежүзілік білім беру кеңістігіне өтуге бай-
ланысты туындаған мәселелердің шешімін іздес-
тірудегі жолдары талқыланып, сараланды.

Аталған процестердің нәтижелілігі даму деңгейі
әртүрлі балалармен жұмысты сапалы деңгейде
ұйымдастыруға қажетті жағымды әлеуметтік-пси-
хологиялық, педагогикалық жағдайлар жасаудан
шығатын проблемаларды шешумен байланысты.

Оқытушы мамандар қазіргі таңдағы мектептегі
психологиялық-педагогикалық технологиялар мен
тиімді әдіс-тәсілдері жөнінде тәжірибе алмасты.
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СТУДЕНТТІК САЙЛАУ - 2010

ЖАҚСЫҒАЛИЕВА  Альфия
Студенттік ректор, педагогика және
психология бөлімінің 4 курс студенті

КАРЕСОВ Медет
Студенттік президент, ақпараттық

жүйелер мамандығының  4 курс студенті

СРАЛИЕВА  Мейрамгүл
Студенттік кәсіподақ төрайымы, қазақ тілі мен
әдебиеті мамандығының  4  курс студенті

ЕШИМОВА Жанбота
Жаратылыстану бөлімінің

студенттік деканы -  экология
мамандығының 3 курс студенті

ПЕРГАЛИЕВА Айжангүл
Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің
студенттік деканы, қазақ тілі мен

әдебиеті мамандығының
2 курс студенті

МҰСТАФА Алмас
Филология бөлімінің студенттік
деканы, шет тілі: екі шет тілі
мамандығының  2 курс студенті

ЕСЕРКЕПОВА Дилара
Математика және информатика
бөлімінің студенттік деканы,
физика  мамандығының

4 курс студенті

АЙТБАЕВ Нұрбек
Дене шынықтыру  және БӘД бөлімінің
студенттік деканы, бастапқы әскери

дайындық мамандығының 3 курс студенті

ГАЙПНАЗАРОВА  Бағдат
Педагогика және психология
бөлімінің студенттік деканы,
бастауыш оқыту  педагогикасы
және әдістемесі  мамандығының

4 курс студенті

БЕРСЕКЕНЕВ Талғат
Тарих бөлімінің студенттік
деканы, халықаралық

қатынастар мамандығының
3 курс студенті

 ЖИЕНҒАЛИЕВА Шолпан
Заң бөлімінің студенттік деканы,

құқықтану мамандығының
2 курс студенті

МЕҢДІҒАЛИЕВ Асхат
Экономика бөлімінің студенттік
деканы, мемлекеттік және
жергілікті жерді басқару

мамандығының  3 курс студенті

ЕСЛАМГАЛИЕВА Зәру
Сәндік-қолданбалы өнер бөлімінің

студенттік деканы, бейнелеу өнері және
сызу мамандығының  3 курс студенті

 ГУМАРОВА Күлім
Би және саз бөлімінің студенттік

деканы, мәдени-демалыс
жұмысы мамандығының  3 курс

студенті

АБСАТЫРОВА Айымгүл
БҚМУ колледжінің студенттік
деканы,  ақпараттық жүйе

мамандығының 3 курс студенті

БИГАЛИЕВА Эльмира
Студенттік жатақхана кеңесінің

төрайымы, биология мамандығының
3 курс студенті

ТАРАСҚЫЗЫ Аймира
Студенттік омбудсмен -

әлеуметтану  мамандығының
4  курс студенті
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Батыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік
мекемесі облыстық СПИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орта-
лығының ұйымдастыруымен «Шағала» қонақ үйінде журналистердің АҚТҚ/
ЖҚТБ белгісі туралы хабарларын арттыру мақсатында  «АҚТҚ/ЖҚТБ: қысым-
шылық пен кемсітушілікті жеңу» тақырыбында семинар-тренинг болып өтті.

Батыс өңірінің барлық дерлік аудандық
және қалалық бұқаралық ақпарат өкілдерінің
басын қосып, БҚО ДБ облыстық СПИД-тің
алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі
орталығының бас дәрігері М.С.Душманова
мен Алматыдан арнайы келген тренер-
жүргізуші М.Максимова 27 қыркүйек күні се-
минар-тренинг өткізді. М.Максимова жур-
налистерге АҚТҚ және ЖҚТБ белгісі, қысым-
шылық пен кемсітушілік мәселелерін ақпа-
раттандырудағы кейбір кездесетін қателік-
терді айтып, еліміздегі және еліміздің ба-
тыс аймағындағы АҚТҚ/ЖҚТБ-ның қатерлі
індет екендігін арнайы деректерді келтіре
отырып жеткізді. «ЖҚТБ алғаш белгісіз ауру
ретінде 1979 жылы Нью-Иоркте тіркелген.
1982 жылы ғана бұл аурудың адам ағзасы-
на иммунитет тапшылығын туғызатын вирус
түсуінен болатындығы анықталған. 1985
жылы атылмыш індет Кеңес одағына жет-
кен. Оны таратушы Кеңестің жоғары оқу ор-
нында оқитын шетелдік студенттер еді. 1987
жылы Қазақстанды да шарпыды. 1988 жыл-
дың аяғында елімізде ЖҚТБ-ға шалдығушы-
лардың саны 7-ге жеткен. Ал осы кезде Ре-
сейде 71 жағдай орын алған. Бұл Қазақста-
нға қарағанда 10 есе көп.

ЖҚТБ-ның әлем елдеріне таралуы алаң-
датарлық жағдай туғызып, 1 желтоқсан -
Дүниежүзілік СПИДпен күрес күні деп белг-
іленді. Дегенмен, бұл індетті тек осы 1 жел-
тоқсан күні насихаттамай, жүйелі түрде
жиірек ақпарат құралдары арқылы мол
дәйекті мағлұмат беріп отыру қажет», - деп
өз сөзін білдірді жүргізуші-тренер.

 Осы орталықтың жетекші дәрігері С.Қа-
сымбекованың мәлімдеуінше батыс
өңіріндегі бірқатар жайттармен таныс бол-
дық.

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасын-
дағы 2010 жылдың 1 қыркүйектегі мәлімет
бойынша АҚТҚ жұқтырғандардың ресми
тіркелген саны 15 151, соның ішінде ЖҚТБ-
мен ауыратындар саны 1151 адам деп анық-
талған. ЖҚТБ-дан қайтыс болғандар саны
875.

АҚТҚ індетін анықтау жағдайы 1987 жыл-
дан бастап қолға алынған. Сарапшылардың
бағалауы бойынша қазіргі уақытта елімізде
АҚТҚ/ЖҚТБ-мен өмір сүретін 23 000 адам
тұрады.

Қазір АҚТҚ індеті Қарағанды, Павлодар,
Оңтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарын-
да және Алматы қаласында көптеп байқа-
лып отыр.

Дәрігер С.Қасымбекова: «АҚТҚ жұқтыр-
ғандардың әлеуметтік демографиялық
көрсеткіштері: жас шамасы бойынша ең көп
зақымдалатын топ – 15-39 жас шамасын-
дағы жастар, олар барлық анықталған АҚТҚ
жұқтырғандардың 83% құрап отыр. Індетті
жұқтырғандардың 71,6 % - ер адамдар, 28,4
% әйел адамдар құрайды. Жұмыссыздар 72
%. АҚТҚ жұқтырған жүкті әйелдердің 1426-
сы тіркелген. АҚТҚ жұқтырған әйелдерден
1000 бала дүниеге келеді екен. Олардың
ішінде 115 балаға АҚТҚ індетінің тұжыры-
мы қойылған. Бақылау мерзімінің бітуіне
және тұжырымның верификациясына дейін
диспансерлік есепте тұрғандар саны 281-
ге жетіп отыр.

Батыс Қазақстан облысында ағымдағы
жылдың 1 қыркүйегінде дерек бойынша бар-
лығы  340 АҚТҚ жұқтырған адам анықталып,
ЖҚТБ ауруынан 13 адам қайтыс болды.

 ҚАЖ ҚБ (Қылмыстық атқару жүйесі Ко-

САҚТАН
ҚАУІПТІ ДЕРТТЕН

митет басқармасы) мекемелерінде 73 адам
анықталып отыр. АҚТҚ жұқтырған 44 жүкті
әйел тіркеліп, АҚТҚ жұқтырған әйелдерден
33 сәби дүниеге келді», - дейді.

Сондай-ақ бұл мәселемен айналысатын
«Инициатива»  қоғамдық ұйымының төрай-
ымы О.Портнова да семинарға жиналған-
дарға қазіргі күнде кездесіп отырған жайт-
тарды айтып берді.
АҚТҚ (ВИЧ) –  дегеніміз не?
АҚТҚ - адамның қорғаныш тапшылығы-

ның қоздырғышы. АҚТҚ адамның  әртүрлі
ауруларға  қарсы  тұратын  иммунасын
әлсіретеді. АҚТҚ мен ауыратын  адамдар-
ды  АҚТҚ жұқтырғандар  болмаса АҚТҚ жа-
ғымды деп атайды.
ЖҚТБ (СПИД) дегеніміз не?
ЖҚТБ – жұқтырған қорғаныш тапшылы-

ғының белгісі. Бұл қорғаныштық жүйенің
қауіпті зақымданғанын білдіретін қабылда-
нған белгілер (симптомдар) жиынтығы және

тексерілушілердің ауыр жағдайын белгілеу
үшін қажет. ЖҚТБ АҚТҚ  жұқпасының соңғы
сатысы.
АҚТҚ инфекция дегеніміз не?
Адамға  вирус  тері  арқылы, болмаса

кілегей  қабық  арқылы  басқа  адамның
қанына  түскенде  ғана  жұғады. АҚТҚ  жұқты-
рған  адам  оны  өмір  бойы  ағзасында
ұстайды,  аталған  вирусты   басқа адамда-
рға  жұқтыруы  әбден мүмкін.
АҚТҚ жұқпасы адам ағзасына түскенде

не болады ?
АҚТҚ иммунды жүйе жасушаларына енеді,

ене отыра, жасушаны басқа вирустарды
өндіретіндей етіп өзгертеді, нәтижесінде
АҚТҚ  көбейеді, ал жасуша өледі, АҚТҚ өзін
білдірмей ағзаға көптеген жылдар бойы
тіршілік ету қауіпімен ерекшеленеді.

Иммунды тапшылық жұқпасы адамның
иммунды жүйесін жойған кезде және ағза
инфекциялық, сондай-ақ басқа да аурула-
рға қарсы тұра алмаған жағдайда адамда
ЖҚТБ дамиды.

Адам ағзасына түскен вирус оның ауру-
ларға қарсы күресетін табиғи қабілетін за-
қымдап, қасиетін төмендетеді. ЖҚТБ-ға
денсаулығы нашар адам жылдам шалдыға-
ды. Аурудың қозуына темекі тарту, арақ ішу,
нашақорлық, дұрыс тамақтанбау да әсерін
тигізеді. Иммунитеті төмен адам кез-келген
ауруды тез қабылдауға бейім болады. Бұл
жағдай ЖҚТБ-ның одан әрі өрістеуіне әсер
етеді.

АҚТҚ індетінің жұғу жолдары: зақымдал-
ған қанды енгізу, жыныстық қатынас, ана-
сынан баласына жұғу (жүкті әйел). Сондай-
ақ жұқтыру факторлары: шприцтер мен ине-
лерді бірлесіп пайдалану (мысалы, есіртк-
ілерді қан тамыры арқылы енгізгенде); ин-
фекция жұқтырылған қанды бүтіндей неме-
се оның компоненттерін құйғанда, орган-
дар мен ұлпаларды ауыстырғанда; хирур-
гиялық және инъекциялық залалсызданды-

рылмаған инструментарийді, әлде бір пре-
параттарды енгізу үшін, залалсыздандырыл-
маған инелерді құлақ тесу, денеге сурет
салу, приссинг үшін пайдаланғанда; қыры-
ну үшін бөтен адам лезвиелерін  пайдала-
ну; АҚТҚ жұқтырған әйелдің жүкті және
сәбиді туу кезінде; АҚТҚ жұқтырған әйел
жаңа туған сәбиін ана сүтімен қоректенді-
ргенде.
АҚТҚ мына жолдармен жұқпайды:
Қол алысқанда, құшақтағанда, сүйген

кезде; жөтелгенде,түшкіргенде; ортақ зат-
тарды пайдаланғанда, соның ішінде ортақ
телефонды қолданғанда; бірге тамақ ішкен-
де, ас ішетін құралдарды бірігіп пайдалан-
ғанда; киімдерді, аяқ киімдерді, төсек орын-
дарын және әжетхана, қол жуатын жерлерді,
душтарды, бассейндерді бірге пайдаланғ-
анда; қан соратын жәндіктер шаққанда.
АҚТҚ-ға шалдыққан адамды қалай білу-

ге болады? Оның белгілері қандай?
АҚТҚ-ны алғаш жұқтырғанда адам ешқ-

андай қолайсыздық сезінбейді. Уақыт өте
келе оның белгілері біліне бастайды. Ең
басты белгісі – ешбір дәрінің күшіне бой
бермейтін жоғары дене қызуы, тамақтың
ауыруы, әлсіреу, салмақтың азаюы, терінің

іріңді аурулары пайда болуы, бездердің
ісініп үлкеюі, ұзақ уақыттық іш өту. Сондық-
тан оны анықтаудың бір ғана жолы – қан
тексерту.

Дәрігерлер АҚТҚ-ға шалдыққандар
кәдуілгі толыққанды адамдардай өмір сүре
алатындығын, тек ауруды өткізіп алмай, дер
кезінде ем қабылдау керектігін және әр адам
жылына кемінде бір рет өз еркімен қан тап-
сырып, тексеруден өтіп тұруын ескертті.

Қазіргі таңда індетке шалдығушыларды
емдеу тегін. Дәрілік препараттар қымбат
тұратындықтан мемлекетіміз бұл шығынды
өздері көтеріп отыр. Оған миллиардтаған
қаржы бөлінеді. Бірақ, ол дәрілер адамды
түбегейлі емдеп шықпайды. Тек ауруды же-
ңілдетіп, өмірді аз да болса ұзартуға септігі
бар. Қанша ғалымдарымыз күш салса да
бүгінге дейін ЖҚТБ-ны емдейтін дәрі та-
былмай отыр.

Салауатты өмір салтын жүргізу (спорт-
пен айналысу, шылым шекпеу, ішімдік ішпеу,
есірткі пайдаланбау), жыныстық қатынасқа
ерте түспеу, жыныстық жолдармен берілетін
ауруларды уақытында емдеу, (мерез, соз
және т.б.), тек қана өзінің немесе жаңа жеке
гигиеналық заттарды пайдалану (ұстаралық
құралдар, тіс щеткілері), қан немесе қанның
іздері бар материалдарды ұстаған кезде ла-
тексті қолғапты, татуировка немесе пир-
синг үшін залалсыздандырылған құралдар-
ды пайдалану сияқты сақтық шаралары ар-
қылы алдын алуға болады.

Ауруды емдегеннен гөрі, қашанда оның
алдын алу тиімді. Сондықтан да осындай
мол мағлұмат беріп, қалай алдын-алу ке-
ректігін білдіріп отырған бұл ғасыр індеті-
не қарсы бағытталған жиынның маңызы зор.
Бұдан жастарымыз ЖҚТБ сынды тажалдың
қаншалықты қатерлі екендігін, сақтану ша-
раларын ұстанбаған жағдайда кез-келген
адамның тап болу қаупі бар екендігін көкей-
іне түйсе дейміз.

Г.ШЫНТЕМІРОВА.
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Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің
78 жылдық мерейтойына орай мәдениет және өнер институтының ұйымдасты-
руымен «Қазақтың рухы – Махамбет!» атты әдеби-сазды кеш өткізілді.

«Қазақтың рухы – Махамбет!»

Махамбеттің:
Еділ үшін егестік,
Жайық үшін жандастық,
Қиғаш үшін қырылдық...
- деген адамның жан дүниесін дүр

сілкіндіріп, ойран-асыр сезімге баурайтын
сөздерімен ашылған кеш, әрі қарай театр-
ландырылған көрініспен жалғасты.
Cтуденттер Махамбет батырдың қасіретті
тағдырын, «жауырынан өтін алса да, жа-
мандарға жалынбас» деген қағидамен
сүрген өмірін ақынның өлеңдері арқылы
көрермендерге бейнеледі.

Исатай қозғалысының ең ірі адамының
бірі, Исатайдың нағыз қанды көйлек жол-
дасы болған Махамбет әрі батыр, әрі жы-
рау-ақын, әрі күйші-домбырашы болған.
Махамбеттің өте қызулы, қайсар ер адам
болғанын «Режиссура» мамандығының 3-
курс студенті Жұмағалиев Мағжан:

Менің атым - Махамбет
Жасқұстағы Жәңгір хан
Ісінен болдым құса-дерт.
Атасы өткен Айшуақ-
Соның көзі көрді ғой:
Менің атам Өтеміс
Елдің қамын жеді ғой... - деген Махам-

беттің өлең жолдарын оқығанда көрме-
геніңді көргендей, бар дүниені көз алдың-
нан өткізгендей әсер қалдырды.

Махамбеттің қай өлеңін де бей-жай
тыңдау мүмкін емес. Кіші жүздегі Исатай-
Махамбет қозғалысында Жәңгір ханға

қарсы шыққан ол талай жалынды өткір
сөздерін сол кезде айтады. Солардың бірі:

Хан емессің, қасқырсың,
Қас албасты басқырсың.
Достарың келіп табалап,
Дұшпаның сені басқа ұрсын!
Хан емессің, ылаңсың,
Қара шұбар жылансың.
Хан емессің, аянсың,
Айыр құйрық шаянсың!-деп ханның абы-

ройын айрандай төккен сөзін «Мәдени-де-
малыс жұмысы» мамандығының 4-курс
студенті Жұмасалихов Сыйлыхан ақынның
әбден ашынғанын көрермендерге жеткізе
алды.

Халық үшін жанын қиятын, өз пайдасы-
нан халық тілегін артық қоятын адамды
Махамбет шын ынтасымен, тілі жеткенше
көтере мақтайды. Махамбеттің тұсындағы
ондай мақтаулы, халық қамын ойлағыш, ха-
лықтың шын ұлы – Исатай болған. Махам-
бет өзін Исатайдың қасында кіші санайды,
Исатайды ардақтап, төбесіне көтереді.
Исатайдың бейнесін сипаттаған өлеңін
«Кәсіби білім» мамандығының 1-курс сту-
денті Сахип Сержан баяндады:

Исатай деген ағам бар,
Ақ кіреуке жағам бар
Хан ұлымен қас болып
Қара ұлымен дос болып
Хан үстіне барғанда
Шабайық ханды дегенде
Шапқандай ханды амал бар
Амал барда хан шаппай
Тәңірім қылды, не амал бар?!
Исатай мен Махамбет бастаған халық

көтерілісін тұтандырушы от-жер мәселесі
екенін, Бөкей ордасындағы жақсы жердің

бәрін байлар, әкімдер алып, халық жерсіз
қалғанын Махамбет былай жырлайды:

Тептер үшін тебістік,
Жайық үшін жандастық,
Қиғаш үшін қырылдық.
Теңдікті малды бермедік,

Теңдіксіз малға көнбедік
Соғыста батыр, сөзде «от ауызды, орақ

тілді», алғыр шешен болған Махамбет көп
жерде Исатайдың өзінен де қырағы, одан
да батыр болған. 1838 жылдың 11 шілдесі
күні Ақбұлақ өзені бойында қанды айқаста
қаһарман Исатай мерт болды. Қазақтың
Жәңгір ханымен, соның ар жағындағы пат-
ша ұлығына қарсы шыққан Исатай қозға-
лысы Исатай өлген соң өрістемеді. Тез
уақытта өшіп қалады. Махамбеттің ерлігі де,
өнері де оны өршітуге себеп бола алмады.
Көтеріліске қатынасып, оны бастаудың
мақсаты не екенін Махамбет Баймағамбет
сұлтанға айтқан:

Мен, мен едім, мен едім,
Мен Нарында жүргенде
Еңіреп жүрген ер едім!
Исатайдың барында
Екі тарлан бөрі едім!
Қай қазақтан кем едім!
Өздеріңдей хандардың,
Қарны жуан билердің
Атандай даусын ақыртып,
Лауазымын көкке шақыртып,
Басын кессем деп едім!-деген жырын

студенттер сахна төрінде шебер орында-
ды.

Махамбет - жорықтың ақыны. Халық ар-
ман еткен бостандығына қанды күрес ар-
қылы, жауын қан майданда жеңу арқылы
ғана жететінін Махамбет жақсы ұғады. Сон-
дықтан ол Исатай өліп, көтеріліс басылып,
басына қаралы күн туған халықты жауын
жеңбей тынышталмауға, ұлы жеңіске ша-
қырады....Осы қиын шақта Махамбеттің
халыққа арнаған Ақ жұмыртқа сары уыз...-
деп басталатын өлеңін «Мәдени-демалыс

жұмысы» мамандығының 2-курс студенті
Орахова Айгерім оқып берді.

Ереулі атқа ер салмай
Егеулі найза қолға алмай,
Еңку-еңку жер шалмай...
...Темір қазық жастанбай
Ерлердің ісі бітер ме!!!  -деп, халық қамын

ойлап, атқа мінген азаматқа халық бостан-
дығын әперу оңай емес екендігін, бостан-
дық жолында талай қиын кезеңдер, тайғақ
өткелдер, тар асулар бар екенін жырлаған
Махамбеттің жырын Убанова Сандуғаш;
«Айналайын, Ақ жайық, ат салмай өтер күн
қайда? Еңсесі биік ақ орда, еңкеймей кірер
күн қайда?»- деп аңсаған батырдың отты
жырын 5-курс студенті Сагиденова Айгерім
оқығанда көрермендердің көздеріне жас
келді.

«Ата, маған Махамбет батыр туралы ай-
тып беріңізші» - деген кішкентай баланың
өтінішінен басталған көрініс, соңында: «Ата,
мен де елімді, жерімді қорғайтын Махамбет
сияқты батыр боламын!-деген жас ұрпақ-
тың үнімен аяқталды.

Кештің соңында құттықтау сөз
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің мәдени-де-
малыс жұмысының жетекшісі Мерген
Қуанышұлы Сүлейменовке берілді. Мерген
Қуанышұлы мемлекеттік университеті-
міздің 78 жылдығымен және ұстаздар ме-
рекесімен құттықтап, Махамбеттің ерлігін,
Махамбеттің жырларын жүрегімізбен сезіп,
ақылымызбен ұғуымыз керек екенін айтып
өтті.

«Сәулем-ай» әнін орындаған «Вокалдық
өнер» мамандығының 4-курс студенті
Нұрсұлтанова Рита, Махамбеттің «Жұмыр

Қылыш» атты күйін аса шеберлікпен орын-
даған «музыкалық білім» мамандығының   4-
курс студенті Кабиров Мейірбек те көптің
көңілінен шықты. Сонымен қатар, мемле-
кетіміз дербестікке жетіп, еліміз аңсаған
азаттығын алған бүгінгі күні асқақ ұлттық
сезімді ұрпақ ойына сіңіруде, ерлікке тәрбие-
леуде үлкен үлгі болатын тұлға - Махамбет
бабамыздың құрметіне ұйымдастырылған
кешімізде өз өнерлерін шебер көрсете ал-
ған «мәдени-демалыс жұмысы» маманды-
ғының студенттері Мұсағалиева Гүлдана-
ны, Құспанова Назгүлді, Гумарова Күлімді,
қария ролінде ойнап Махамбеттің қасіретті
өмірін баяндаған Қабдығалиев Алтынбекті,
немере рөлін шебер сомдаған мәдениет
және өнер институтының сахнасына шық-
қан №19 ЖОББ мектебінің 4 сынып оқушы-
сы Қойшыбаев Қасым Аманжолұлын атап
өткім келеді.

Қазіргі таңда Махамбет атында аудан,
мектеп, театр атаулары бар. Сондай-ақ
2003 жылы біздің Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университетімізге де Махамбет
Өтемісов аты берілді.

Бүгінгі күні университетіміздің 78 жыл-
дығын тойлай отырып, ата-бабамыздың со-
нау ғасырдан аңсаған, «Найзаның ұшымен,
білектің күшімен» қорғаған жеріміздің рухы-
на тағзым етіп, егеменді еліміздің патриоты
болуды ұмытпайық дегім келеді.

Мұсағалиева
Тұрсынгүл Қойшыбайқызы,

 «Театрлік-хореографиялық өнер және
кітапханатану» кафедрасының

оқытушысы.

18

В Бурабайском районе  Акмолинской области с 12 июля по 6 августа был
проведен II образовательно-инновационный лагерь. Он был организован
молодежным крылом партии «Жас Отан» НДП «Нур Отан» при поддержке
Министерства  образования и науки  Республики Казахстан.

ЛИДЕРОВ
Основной целью лагеря было созда-

ние уникальной образовательной  и дис-
куссионной площадки между молодыми
людьми, государственными структура-
ми, с демонстрацией возможностей мо-
лодых талантов и  проведение образо-
вательной программы  для молодых лю-
дей  в соответствии с избранными те-
матиками смен.

Западно-Казахстанский государ-
ственный университет имени М.Утеми-
сова делегировал во 2, 3-ую смену 4
студента:   Жаксыгалиеву Альфию и  Би-
галиеву Эльмиру во 2 смену «Лидер» в
период с 22-31 июля,  Мендыгалиева Ас-
хата и Сралиеву Мейрамгуль в 3 смену
«Патриот» в период с 1-6 августа.

В течение всего периода времени  в
лагере молодежь со всех уголков нашей
страны обсуждала темы патриотичес-
кого воспитания молодежи, выявления,
воспитания и  развития лидерских ка-
честв.

Формат работы лагеря состоял из об-
разовательной части до обеда и актив-
ного  отдыха в послеобеденное время.

За время пребывания в лагере сту-
денты нашего университета многое уз-
нали в области политики, социологии, об-
ществознания. В этом им помогали та-
кие  приглашенные гости, как  заведую-
щая  отделом политических исследова-
ний Института парламентаризма  НДП
«Нур Отан»- Буканова Жанар Калика-
новна, доктор исторических наук, стар-
ший  преподаватель Казахского агро-

готовят в  БОРОВОМ

технического университета имени С.Сей-
фуллина Алпысбаева Галия Айтбаевна,
а также  эксперт отдела политических ис-
следований Института парламентариз-
ма  НДП «Нур Отан»- Медеуов Жомарт
Карлович.

По окончании каждой смены участни-
кам лагеря были выданы Сертификаты об
успешном освоении образовательной
программы.

Красота  и завораживающая приро-
да Борового поразила всех своим ве-
ликолепием. Отдых в этом лагере зас-
тавил задуматься о многом, например,
о том,  что мы можем сделать для госу-

дарства, ведь будущее Казахстана за
нами, и  нам,  патриотам,   заботиться  о
будущем  нашей страны.

Искренне выражаем благодарность
ректорату ЗКГУ им. М.Утемисова  за со-
действие  в   организации поездки в этот
лагерь!

  Асхат МЕНДЫГАЛИЕВ,
студент 3 курса.

Білім ордасының 78  жылдығына орай осы университеттің «Тарих және
құқық» факультетінде 28 қыркүйекте барлық факультеттің жалынды жастары
жиналған пікір-сайыс турнирі болып өтті. Пікір-талас Қазақстан Республика-
сының қыздарын әскери құрамына енгізу керек пе? Қазақстанның жоғары оқу
орындарының статусы әлемдік деңгейде ме?  деген  тақырып деңгейінде
талқыланды.

Пікір сайыс  қазақ  және орыс тіліндегі
екі топпен екі тілде жүргізілді. Сайысқа
«Томирис», «Жас қыран», «Жас эконо-
мист», «Каблук», «Намыс», «Болашақ»
«Революция» және басқа да аталымда 12
команда қатысты. Сайыскер командала-
ры екі тілде де берілген тақырып бойынша
бірі жағымды тұстарымен, бірі жағымсыз
әсерін айтып, ойларын еркін, дұрыс жет-

кізе алды. Ұйымдастырылып отырған сай-
ыс  - университет қабырғасына жаңа кел-
ген бірінші курс студенттерінің өз
білімдерін, күш-жігерін байқататын алға-
шқы сайыс еді. Сөз сайысында студент-
тер елдің ішкі саясатын, әлеуметтік-эко-
номикалық, білім беру бағдарламаларын,
Елбасының Жолдауын талқылап, елдегі
болып жатқан өзгерістерден хабардар
екендігі аңғарылды. Өздерінің пікірлерін ор-
таға салған 1 курс студенттеріне көрер-
мен де риза болысты. Сайыс қорытынды-

сында тапқырлық танытып, мазмұнын
аша білген және сөз байлықтарымен ерек-
шеленген топтар жүлделі орындармен ма-
рапатталды. І орынға - «Каблук» коман-
дасы, ІІ орынға - «Феникс» командасы,
ІІІ  орынға «Революция» командасы ие бо-
лып, сыйлықтармен марапатталды.

Осындай білімді де білікті, жалынды жа-
старымыз әрқашанда биіктерден көріне
берсін.

 Айгерім ЖҰМАШЕВА,
07303 топ студенті.

СӨЗ ЖАРЫСЫ -
ОЙ ЖАРЫСЫ

«Қазақтың рухы – Махамбет!»
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Қыркүйек айының 30-шы жұлдызында университетімізде Астанадан келген
қонақтар - ҚР Ұлттық электронды кітапхана өкілдерінің қатысуымен дөңгелек
үстел өткізілді. Кешті университетіміздің ғылыми кітапханасының бас директоры
Гүлжан Зәкірқызы ашып, қонақтарға қош келдіңіз айтты.  Қазіргі уақытта кітапха-
наның 3 жылдан бері электрондық оқу құралдары бойынша жұмыс жасайтынын,
студенттер электронды оқулықпен тез әрі толық қамтылуы үшін ЭларПлан ска-
нер «А» аппараты бар екендігін сөз қылып және кітапхананың жетістіктеріне
тоқталып өтті. Кешті жалғастырған профессор С.Ғ.Шарабасов М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ-дың кешегісі мен бүгіні жайында айтып таныстырды.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кітапханасы Аcтана қаласындағы
«Фолиант» баспаханасымен  көп жылдан бері іскерлік қарым-қатынас жаса-
сып келеді. Іссапар барысымен келген аталмыш баспахана баспагерлері
біздің университет қабырғасында 15-16 қыркүйек күндері кітап мерекесін
өткізген болатын.

«ФОЛИАНТПЕН» байланыс
Қыркүйектің 15 күні бас ғимараттың

216-бөлмесінде өткен жиында универ-
ситеттің профессор-оқытушы қауымы,
қаламыздағы Ж.Молдағалиев атындағы
облыстық-әмбебап кітапхана ұжымы,
жоғары оқу орындарының кітапханашы-
лары  қатысып, «Фолиант» баспахана-
сының басшысымен, жетекші редактор-
ларымен қазіргі таңдағы оқулық жайын-
да әңгімелесті. Баспа әр түрлі жанрдағы
ҚР Білім және ғылым министрлігі мен
мемлекеттік білім стандарттарына сай
жоғары мектеп, колледж бен лицейлер-
ге арналған оқулықтар мен оқу құрал-
дарын, ғылыми монографиялар, бала-
ларға арналған энциклопедиялар және
өзге де әдебиеттерді басып шығарады
екен. Баспагерлер баспа ісі мен бағыт-
тарын таныстырып, кітаптың баспаға
даярлануы мен типографиялық қызметі
жайында айтты. Қатысушылар оқулық-
тарды, ғылыми оқу құралдарын, сұра-
нысқа қажетті материалдарды қалай
қамтамасыз етуге, оқулықтардың ав-

торлары мен мазмұны, сапасы, оқулық-
тың беттелуі, түптелуі жайында ой
бөлісті. Жиында баспаның тұрақты тұты-
нушылары да өз ой-пікірлерімен бөлісіп,
баспахана өнімдерінің сапалы әрі тиімді
тұстарын айтып ,  баспахана іс іне
көңілдері толатындықтарын жеткізді.

Сондай-ақ баспагерлер 16 қыркүйек күні
«Жоғарғы  мектеп», «Мәдени  мұра»,
«Кәсіптік  білім» сериясының оқулықта-
ры және басқа да көрнекті  кітаптар

көрмесін ұйымдастырды. Бір айта ке-
терлігі, қаламыздағы кітап дүкендерін-
де көп кездеспейтін, әрі бағасы әлде-
қайда арзан баспа өнімдерін сатып алуға
біздің оқырмандар, оқытушы және сту-
дент жастар да қол жеткізген еді.

Ақжарқын.

Мәдениеттің мәйегі - КІТАП

n Рухани қазына

Ғылыми талдау орталығының же-
текшісі (ҚРҰАК) Валиулина Маржан Бека-
рыстанқызы келген қонақтармен таныс-
тырды. Олар: Жолдыбалинов Нұржан
Нұрланұлы –автоматтандыру бөлімінің
жоғары деңгейдегі маманы, Үсенова
Гүлнұр Саматқызы - электронды ресур-
старды басқару маманы, Бауыржан Қара-
ғызұлы – «Кітап патшалығы»  ғылыми-
танымдық әдістемелік журналдың қыз-
меткері. Іссапармен келген орталық же-
текшісі Маржан Бекарыстанқызы: «4 жыл-
дан бері дәстүрлі шараға айналған «Бір ел
– бір кітап» акциясының мақсаты - оқу ісін
ілгерілету, оқу мәдениеті мен сауаттылық-
ты қалыптастыру, рухани мұрамызды
сақтау, ана тілімізге деген қамқорлық
көзқарас, сондай-ақ жастарды отаншыл-
дыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу. Бір
мерзімдік бұл акция жаппай оқу мен отан-
дық әдебиетке, соның ішінде классикаға,

сол секілді қазіргі заман әдебиеті мен по-
эзияға да қоғамдық қызығушылықтың әрі
қарай өсе түсуіне ықпал ету.

Сарапшылар қорытқан шешім бойын-
ша осы жылғы акцияға Ж.Молдағалиевтің
«Мен қазақпын» поэмасы таңдалып, Ба-
тыс Қазақстан облысы жеңімпаз деп та-
нылды.Сонымен қатар, ақынның 90 жыл-
дық мерейтойына орай өткізілетін іс-ша-
раларға қатысу мақсатында арнайы келіп
отырмыз,- деп сөзін сабақтады.

Әрі қарай қазақстандық ұлттық элект-
рондық кітапханасы ҚР Мәдениет және
ақпарат министрлігінің «Мемлекеттік элек-
тронды кітапханалық қорды құру» жоба-
сы «2007-2009 жылдарға арналған ақпа-
раттық теңсіздікті төмендету» мемле-
кеттік бағдарламасы аясында жүзеге асы-
рылып жатқанын, жобаны жүзеге асыра-
тын база – ҚР Ұлттық академиялық кітап-
ханасы екендігін баса көрсетіп, мемле-

кеттік электронды кітапханалық қор ка-
талогы мен депозитарлық әрі пайдалану-
шылар қоры арқылы кітаптардың элект-
ронды көшірмелерінің Бірегей электронды
сақтау қоймасын құру екендігін жеткізді.
Қызметкерлер Гүлнұр Саматқызы және
Нұржан Нұрланұлы ҚР Ұлттық электрон-
ды кітапхананың жалпы жұмыс істеу ере-
желерін, бағдарламаларын, негізгі жетіст-
іктерін айта келіп, толық мағлұмат берді.
ҚР ҰЭК шалғай елді-мекендердегі, шағын
аудандардағы да оқырмандармен байла-
ныста болуы – көңіл қуантарлық. Қазіргі
уақытта бұл кітапханамен 74 елден 54827
оқырман қатынасады екен. Бұл – ерекше
мақтан етер игі іс. «Кітап патшалығы»
ғылыми-танымдық әдістемелік журнал-
дың қызметкері Бауыржан Қарағызұлы
журналдың жылына 6 рет жарыққа шыға-
тынын тілге тиек етті. Атына заты сай
демекші, журналдан білім-ғылым саласы-
на байланысты мазмұнды мағлұматтар
оқи алатындарын, №6 нөмірі ЖОО-ның
кітапханаларына арналатындығын ес-
кертті.

«Кітап – білім бұлағы» демекші, кітап
оқитын, рухани асыл қазынамыздың кең
көлемде таралуына ықпал жасайтын көзі
қарақты оқырмандарымыз саны арта бер-
гей демекпіз, ағайын.
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2010 жылдың ІІІ жазғы еңбек семестрінде студенттік құрылыс жасақтарының
ІІ кезеңінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінен
«БОЛАШАҚ» студенттік құрылыс жасағы еңбек еткен болатын. Жасақ құрамында
университетімізден 13 студент жұмыс жасады. Жасақ шілде айының 1-жұлдызы-
нан тамыз айының 1-не дейін жұмыс атқарды. Жұмыс берушілер қаламыздағы
«АлТим» құрылыс компаниясы болды. Жасақ сарбаздары «100 мектеп, 100 ауру-
хана» мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынып жатқан Зашаған кентіндегі
қалалық балалар емханасының құрылысына және 6-шағын ауданында бой көтер-
ген балабақша құрылысына атсалысты. Жасақ сарбаздары берілген тапсырма-
лардың барлығын уақытылы орындап, өздерінің бір ұжымда жұмыс жасай алатын-
дарын көрсете білді. Жасақ сарбаздарының негізгі жұмыстарына – объектідегі күл-
қоқысты жинау, ПГС тасу, кірпіштерді жинастырып, белгілі бір жерге орналастыру,
тағы да сол сынды жұмыстар кірді. Жұмыс барысында ешқандай да келеңсіз жағ-
дайлар кездескен жоқ, керісінше жасақ сарбаздары бір ай көлемінде бірлікте еңбек
етіп, табыс тауып, ұжымда еңбек етудің жақсы жақтарын өздерінің бойларына
толық сіңірді деп айтуға болады. Жұмыс соңында сарбаздар бір ай көлемінде
тынбай еңбек еткендерінің арқасында жалақыларын алды.
Сонымен қатар, болашаққа төмендегідей ұсыныстарды ұсынамыз:
1. Киім мәселесі. Әрине, бұл мәселе бұрыннан да көтеріліп келе жатыр, алайда

әлі де болса өз шешімін тапқан жоқ. Болашақта киім мәселесін шешу қажет деп
санаймыз. Бұл жерде әңгіме тек киімге ғана тіреліп тұрған жоқ, бұл жерде ең
бастысы белгілі бір жасақ белгілі бір құрылыс компаниясына жұмысқа барған сәтте
өзінің қай оқу орнынан екенін көрсететін жинақы бір әдемі жұмыс формасының
болғаны дұрыс деп есептейміз. Бұл өз кезегінде оқу орнының имиджін көтеріп қана
қоймай, оның бір сәт болса да мәртебесін өсіреді. Сондықтан бұл мәселе болашақ-
та өз шешімін табатынына сенеміз.

2. Медициналық тексеруден өту мәселесі. Бұл да - өткір мәселелердің бірі.
Студенттер студенттік құрылыс жасағында еңбек еткісі келеді, алайда медицина-
лық тексерістен өту бағасы қарапайым студенттер үшін өте қымбат. Сондықтан
облыстық штаб болашақта қалалық емханамен келісім-шартқа отырып, тексерістің
бағасын төмендетіп, жеңілдік жасау қажет деп есептейміз.

3. Жасақтар арасында демалыс уақыттарында спорттық жарыстар, эстафе-
талар өткізу. Бұндай іс-шаралар, ең алдымен, студенттік құрылыс жасақтарының
сарбаздары арасында достық қарым-қатынас орнату үшін маңызы зор. Демалыс
уақыттарында салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спортты дамыту
мақсатында аталмыш жарыстар аса қажет.

Жоғарыда аталған ұсыныстар болашақта өз шешімін тауып жатса, бұл ең ал-
дымен өңіріміздегі студенттік құрылыс жасақтары жұмысының гүлденуіне зор
септігін тигізеді деп есептейміз.

Мейрамгүл СРАЛИЕВА,
«Болашақ» СҚЖ командирі.

ЖАЗҒЫ ЕҢБЕК
семестріндегі қызу жұмыс 2010 жылдың 28 тамызында облыс-

тық тарихи-өлкетану мұражайында «Ел
аузындағы қазына» тақырыбында дөңге-
лек үстел өтті. Аталмыш шараның ұйым-
дастырушылары – «Нұр Отан» Халықтық
Демократиялық партиясы. Бұл жиынға
өңірімізге белгілі тұлғалар, атап өтер бол-
сақ, әдебиетші, ғалым-ұстаз С.Ғ.Шараба-
сов, тарихшы, ғалым Ж.Ақбай, ардагер-
ұстаз М.Ж.Жолдықайырова, ғалым, БҚГА
ғылыми жұмыс және халықаралық бай-
ланыстар жөніндегі проректоры М.Сабыр,
мұражай директоры, ҚР Мәдениет қайрат-
кері С.Танабаева және студент-жастар
қатысты. Шараның мақсаты – ел аузын-
дағы тарихи оқиғаларды, аңыз-әңгіме-
лерді жинақтау, тарихи жәдігерлерді зер-
ттеу.

Шара барысында дөңгелек үстелге
қатысушылар сөз сөйлеп, ұйымдастыры-
лып отырған шараның мән-маңызының
зор екенін және бұндай шаралардың
көптеп өткізілуі қажет екені ерекше атап
өтті. Дөңгелек үстелге қатысқан универ-
ситетіміздің студенті Сралиева Мей-
рамгүл ғалым С.Ғ.Шарабасовтың жетек-
шілігімен дайындаған университетіміздегі
халқымыздың алтын қоры мәдениет,
дәстүр, даналықтың қайнар көзі және өнер
мұралары сақталған М.М.Тілеужанов
атындағы этнографиялық мұражайы жай-
ында баяндамасымен таныстырды. Со-
нымен қатар, БҚГА магистранттары мен
оқытушылары өздері зерттеп жүрген та-
қырыптары төңірегінде сөз қозғап, тари-
хи оқиғалар жөнінде кеңінен ақпарат берді.

Шара соңында дөңгелек үстелге бел-
сенді қатысушылар сыйлықтармен мара-
патталды. Тәуелсіздіктің 20 жылдық ме-
рейтойына орай «Ел аузындағы қазына»
атты байқау ұйымдастырылатыны мәлім
болды.

 Өз тілшімізден.

ЕЛ АУЗЫНДАҒЫ

ҚАЗЫНА

М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттер  жатақханасының тұрғын-
дары арасында «Үздік бөлме» сайысы дәстүрге айналып өткізіліп ке-
леді.

«Үздік бөлме» сайысы

Биылғы жылы да осы дәстүр өз жалға-
сын тапты. Байқаудың басты мақсаты –
студенттердің өздері мекен етіп жатқан
бөлмелерін таза ұстауын қадағалау,
бөлмелерінің жатақхана ережесіне сай
жабдықталуын бақылау. Сондай-ақ жатақ-
хана өміріне белсене араласып, өз үйіндей
бағалайтын тұрғындардың тұруы. 2009-
2010 оқу жылындағы жатақхана тұрғын-
дары арасында «Үздік бөлме» байқауының
жеңімпаздарын жыл соңында жария еткен
болатын. 61-бөлменің тұрғындары БҚМУ
колледжінің бір топ қыздары бұл номина-
цияны жеңіп алған болатынбыз. Бұл жеңіс
бізге оңайлықпен келе қойған жоқ. Атал-
мыш талаптарды орындап, жатақхана
өміріне белсене араласып, қоғамдық жұмы-

старға атсалыстық. Екінші үйіміз
болып саналатын, тұрақты ме-
кеніміз – студенттер жатақхана-
сы студенттік өмірдің нағыз
көрінісін береді. Қызығы мен шы-
жығы мол студенттік өміріміз
осы жатақхана ішіндегі игі істер-
мен жалғасын табуда. Жатақхана тәртібі
мен талабына сай студент атанып, «Үздік
бөлме» номинациясымен марапатталға-
нымыз үшін қуаныштымыз. Жаңа оқу жы-
лының басында жеңіске жеткен үздік
бөлмемізбен қайта қауышып, сонда тұрып
жатырмыз. БҚМУ студенттер жатақхана-
сының тұрғыны болуға лайық екеніміз үшін
мақтана аламыз.

Біз 1 курс студенттерін осындай

дәстүрлі байқауға қатысып, жатақхана-
мыздың жанашыр тұрғындары болуға ша-
қырамыз. Жатақхана іші – думанды кеш-
тер мен қызықты күндерге толы. Сондық-
тан, жайлы орнымызды таза ұстау – жау-
апкершілігімізге сын.

Студенттерге қуаныш сыйлаған байқа-
уды ұйымдастырушы университет
әкімшілігіне шексіз алғысымызды білдіреміз.

 Мейрамгүл НЕҒМЕТ,
Аж-201 топ студенті.
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Шілде айының алғашқы күні қазіргі М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университеті, бұрынғы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының
1970  жылы физика-математика факультетін бітірген түлектер арада 40 жыл өткен соң
ұшырған ұялары - оқу орны қабырғасында қайта кездесті. Аптаның ортасы екендігіне
қарамастан  1-ші шілденің таңдалуының да себебі бар. Бұдан 40 жыл бұрын осы түлек-
тердің салтанатты түрде диплом алған күні – осы күн болатын.

40 жыл аз уақыт емес...
Атырау, Ақтау, Ақтөбе қалала-
ры мен облыстарынан келген
курстастар бір-бірін танымай
қалып, қайта танысып, мәз-
мәйрам болып қалды.

Кездесу рәсімін қазіргі жара-
тылыстану-математика фа-
культетінің деканы, педагогика
ғылымдарының кандидаты
А.Б.Медешова ашып, жүргізді.
Алғашқы сөз алған универси-
теттің ғылыми жұмыстар
жөніндегі проректоры, тарих
ғылымдарының докторы, про-
фессор Ә.Қ.Мұқтар түлектерді
кездесулерімен құттықтап,
университет тарихындағы, оқу
үдерісіндегі өзгерістермен, жа-
ңалықтармен, жетістіктермен
таныстырды.

Сол кезде институтта сабақ
берген оқытушылар қатары да

З.Нысанова, Н.Серешева) кезі-
нде 4 жыл сабақ беріп, 2 жыл
куратор болған, марқұм Үміт
Бисенқызы Қобланованың
мейрамдар алдында әрбір
студентіне құттықтау тілегін,
оның мінезі мен қылығына

лайық шығарылған бір шумақ
өлеңімен ашық хатқа жазып табыс ететін өне-

гелі ісін еске түсірді. Сол шумақтарды айтып, оны әлі ұмытпаған-
дарын және  ұстаздық өмірінде осындай сәттерді өздері де ұйым-
дастырғанын айтты. Кураторлар мен класс жетекшілерге үлгі
боларлық қандай тамаша іс десеңізші!...

Кездесу соңында түлектер осы мәжіліске мүмкіндік жасаған
университет әкімшілігіне алғыс айтып, физика-математика фа-
культетінің атын иеленіп қалған кафедраға естелік-сыйлық та-
быс етті. Өмірден өткен аяулы ұстаздары мен курстастарын бір
минут үнсіздікпен еске алуды да ұмытқан жоқ. Фото-суреттер
топтамасынан әзірленген  «Студенттік өмірдің кезеңдері» слай-
дын тамашалап,  ҚССР  ҒА академигі, физика-математика ғылым-
дарының докторы А.Д.Тайманов атындағы, физика-математика
ғылымдарының кандидаттары Х.К.Кенжегулов, Ю.К.Суетин атын-
дағы дәрісханаларға, университет мұражайына, әскери-патри-
оттық мұражайға саяхат жасады. Ескерткішке суретке түсті.
Ұйымдастырылған кездесуден жақсы әсер алған замандастар
5 жылдан кейін тағы кездесуге уәделесті.

З. ЖҰБАНЫШЕВА,
«Физика, математика және информатика»

 кафедрасының аға оқытушысы.

бұл күнде сиреп  қалған  екен.   Кездесуге  арнайы
шақырылған бұрынғы оқытушылар

М.К.Нұрмұхамбето-
ва, куратор болған Ө.Қ.
Құспанов, әдіскер
М.С.Хұсаинов сөз сөйлеп,
шәкірттерінің студенттік
өмірінің кейбір  тұстарын
еске түсірді.

1966 жыл - бүкіл еліміз-
де мектепті 10 класс, 11 к л а с с
бітіріп, барлық мамандыққа конкурс өте үлкен болған
айтулы жыл еді. Осындай күрделі сынаудан өтіп, физика маман-
дығының қазақ бөліміне 25 студент, 5 кандидат, математика ма-
мандығының қазақ бөліміне 25 студент, 10 кандидат қабылданғ-
ан  болатынбыз. Олардың ішінде мектепті біреуі алтын, төртеуі
күміс медальға бітіргендер еді. Екінші курста армиядан келіп 5
жігіт қосылып, сол ұзын саны 70 адамнан 52 болып физика-мате-
матика факультетін тәмамдап шыққандармыз. Төртеуі - үздік
дипломның иегерлері. Соңынан арамыздан 2 ғалым шықты. Олар
- физика-математика ғылымдарының кандидаты   С.Х. Тілеуғали-
ев (1946-2008) және педагогика ғылымдарының кандидаты
Р.Қ.Құсаинов  (қазір Жәңгір хан атындағы БҚАТУ доценті).

«Ұстаз болу - жүректің батырлығы» деген, осы 52 түлектің
барлығы дерлік ұстаз болды. Көпшілігі - қазір зейнеткер. Басшы-
лық қызметтерді атқарғандары да бар. Мысалы, Ж. Құбаев 11
жыл Сырым ауданының Қызылағаш орта мектебін басқарды,
ҚССР Халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісімен (1995ж.)
марапатталған; Қ.Жүнісов 28 жыл Жәнібек ауданының Т. Жаро-
ков атындағы қазақ орта мектебін және №9 кәсіптік мектепті
басқарды, ҚССР Халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісі-

мен (1993ж.) марапатталған;
Е. Нұғманова 25 жыл Ембі қала-
сындағы № 2 орта мектепті
басқарды, қазір аудандық білім
бөлімінің әдіскері (Ақтөбе облы-
сы) ;  Г.Сәлімгереева 20 жыл
Қ. Мырзалиев атындағы орта
мектепті басқарды, қазір аудан-
дық мұражай меңгерушісі (Сы-
рым ауданы). Бұл - тек бізге
жеткен деректердің бір бөлігі
ғана.  Жетпегендері қанша.
Жалпы, кездесуге түлектердің
жартысына жуығы жиналды.

Сөз алған түлектердің

Мұғалім
дік  маман

дық  – бұл  адамт
ану , адам

ның

күрдел
і  және қызықты,  шым-шытырығы мол  ру-

хани  жан дүние
сіне үңіле білу . Педа

гогикал
ық  ше-

берлік
 пен  педаг

огикал
ық  өнер  –  ол  данал

ықты

жүректен ұға білу  болып
 табылад

ы .
   В.А.Сухомли
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Студенттердің жазғы еңбек демалысы-
на арналған  туған жерін лас-қоқыстан та-
зарту мақсатында «Жасыл ел» республи-
калық бағдарламасы 2005 жылдан бері
тиімді әрі жастарымыздың қаражат табу-
ына байланысты жұмыс ұйымдастыры-
лып келеді. Университеттің студенттер

Я, Есеркепова Дилара, студентка ЗКГУ им. М.Утемисова, учусь на естествен-
но-математическом факультете по специальности «физика». С 21-25 сентября
2010 года принимала участие в работе Республиканского молодежного лаге-
ря по повышению квалификации специалистов, занятых в сфере реализации
государственной молодежной политики, работа которого  проходила в оздо-
ровительном комплексе «Сункар» Акмолинской области в п. Зеренды.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАГЕРЬ

ми гражданского обще-
ства и совместное
участие в реализации
ГМП».

3. Для депутатов
маслихата, РОО «Мо-
лодежный Мажилис» -
тренинги по повыше-
ние личной эффектив-
ности лидеров МО и
госслужащих, занятых
в реализации ГМП.

На следующий день
проводились тренинги
по повышению личной
эффективности лиде-
ров МО и госслужа-
щих, занятых в реали-
зации ГМП, которые
велись в отдельных группах.

На третий день семинара мы принима-
ли участие в выработке предложений по
внесению изменений в закон о ГМП, где с
нами работали модераторы Нигматулина
Жанна Викторовна – президент ассоциа-
ции «Болашак» и Наталья Борисовна – де-
путат маслихата Костанайской области.

В этот же день мы участвовали в  пер-

Жұмыла көтерген
жүк жеңілжүк жеңіл

n Еңбек демалысында

жүк жеңіл
қауымы осы игі іске жылдан-жылға атса-
лысып келеді.

Биылғы жылы да М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінің студенттері «Жасыл Ел» бағдар-
ламасы бойынша жазғы еңбек семестрін-
де еліміздің көркеюіне аянбай күш салды.
Осының бір айғағы ретінде университет-
тен Орал қаласы аймағында еңбек ететін
жасақтармен  қатар,  қала маңындағы
елді-мекендерде жұмыс атқаратын жасақ-
тар құрылған болатын.

Қала аумағында 1 кезеңде жұмыс жа-
саған жасақтардың негізгі жұмыс объект-
ілері: Пугачев және Жазира көшелері бой-
ында; Шолохов атындағы көше бойында;
Әкім резиденциясы көшелері бойында.

Қала аумағында жұмыс жасаған жасақ-
тарға жұмыс берушілер қалалық «Жасыл
қала» мекемесі болды.

Қалада 1 кезеңде жұмыс жасаған жасақ
жауынгерлердің негізгі жұмыстары қала
ағаштарының инвентаризациялау жұмы-
сы және қурап қалған ағаштарды, талдар-
ды кесіп, оларды машинаға тиеу болатын.

Жасақ құрамындағы 16 қыз да өздеріне

берілген жұмыс тапсырмасын уақыты
және ауызбіршілікте жасай білді. Бір ай көле-
мінде жасақ жауынгерлері тамаша нәти-
желерге қол жеткізіп, өздеріне жаңа дос-

тар тапты деп айта аламын. Осы аталған
бағдарламаның мақсаты студент жастар-
ды біріктіру мен жазғы демалыс кездерін-
дегі бос уақыттарын тиімді пайдалану бо-
лып отыр.

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деген-
дей, жауынгерлер өз туған жерін, универ-
ситеттің намысын жоғары дәрежеде
көрсету мақсатында аянбай еңбек етті.

Аймира ТАРАСҚЫЗЫ,
Әлеуметтану мамандығының

4 курс студенті.

Вместе со мной принимали участие и
другие студенты со всех регионов РК.

Делегация  Западно-Казахстанской
области  состояла из  5-ти человек: Мол-
дагалиев С.Б. – начальник отдела по де-
лам молодежи управления внутренней
политики, Исанов Е. – депутат област-
ного молодежного маслихата, председа-
тель МОО «Сырым жастары» Сырымс-
кого района, Мендыбаева Ж.Ж – депу-
тат Теректинского раймаслихата, пред-
седатель МОО «Іс үшін- За дело», Айму-
ханбетова М.К. – специалист по соци-
альной работе обьединения юридичес-
ких лиц «Ассоциация молодежи ЗКО».  22
сентября было открытие лагеря, на ко-
тором  присутствовали директора МОН
ДМП - Кожахметов Мадияр, директор ОК
«Сункар» - Кайрат Абайдулаевич и аким
Зерендинского района – Сагиев Ербол
Болатович. В этот же день начались се-
минары- тренинги по секциям в трех  на-
правлениях:

1. Для сотрудников Управления внут-
ренней политики гг.Астана, Алматы, об-
ластей - « Социальное проектирование.
Реализация проектов».

2. Для неправительственных моло-
дежных организаций - «Работа с группа-

вом форуме депутатов, занимающихся
молодежной политикой, встречались с
депутатами Парламента РК и членами
Совета по делам молодежи при Прави-
тельстве Республики Казахстан, с  та-
кими как  Шойхин Г.Н.- первый замести-
тель председателя филиала Акмолинс-
кой области НДП «Нұр Отан», Злой А.В.
– заместитель председателя РМОО «Мо-
лодежный Мажилис», Жакибаев К.- пред-
седатель ОФ «Продвижение».

В этом Республиканском  лагере я ис-

пытала много чувств, в семинарах-тре-
нингах мы обменялись опытом, знания-
ми.  И еще я приобрела много хороших
знакомых и друзей. Я блогадарна рек-
тору университета Т .З.Рысбекову, ко-
торый всегда поддерживает молодеж-
ную политику и студентов,  заинтере-
сованных  в этой сфере деятельности.

по повышению квалификации
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Для молодых летняя пора – не только возможность отдохнуть, но и заработать. Где? Например, в студенческом
строительном отряде (ССО).
В 2009 году идея ССО отметила 50-летний юбилей. Датой  возникновения студенческих отрядов считают весну 1959

года, когда 339 студентов-физиков Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова поехали на
целину в Северо-Казахстанскую область, где построили 16 объектов, выполнив объём работ на  250 тысяч рублей. За
эти годы миллионы молодых людей прошли школу ССО. Сейчас идея студенческих стройотрядов энергично возрож-
дается, становясь всё более популярной.

Сердца,

Литературный салон «Свеча» (руководитель – ст.пре-
подаватель И.М.Коленко)  организовал в июле в музее
«Старый Уральскъ» интересную встречу со студентами те-
атрального факультета Саратовской государственной кон-
серватории  им. Л.В.Собинова  Русланом Джумахметовым,
Эдуардом Айткуловым и Юрием  Конновым.

Молодые актеры - не гости в нашем городе, а коренные ураль-
цы.  Как говорят ребята, чтобы достигнуть успеха в актерском
ремесле, надо шесть дней в неделю работать под руководством
наставника, а седьмой день осваивать искусство самостоя-
тельно. Студенческая театральная жизнь насыщена события-

околдованные сценой
ми и впечатлениями, важнейшее из которых – игра в спектак-
лях. Саратовская консерватория – старейшее учебное заведе-
ние. Основанная в 1912 году, она почти 90 лет готовит специа-
листов в сфере музыкального и театрального искусства.

Молодые актеры рады, что альма-матер  предоставляет  воз-
можность раскрыть свои таланты на  серьезной сцене. Оцени-
вать игру начинающих приезжают  именитые московские акте-
ры. Руслан и Эдуард уже сыграли в спектаклях «Иллюзион»,
«Играем Коляду», «Месяц в деревне», «Данс-класс» по пьесам
классических и современных драматургов.  Юрию предстоит
себя попробовать в качестве актера на следующий год. Лице-
действу ребята учатся у прославленных мастеров сцены, зас-
луженных и народных артистов России Г.А.Аредакова, Р.И.Бе-
ляковой, И.М.Баголей.

- Образование «делает» человека, но важнее, насколько ты
сам восприимчив к окружающему тебя на сцене и в жизни, ведь
если нет любви к театру, ее никто не вложит в тебя, - откровен-
но признался Эдуард.

- Театр – синтетическое искусство, развивающее кругозор.
Оно дает возможность стать Человеком с большой буквы, -
подчеркнул Руслан.

Как отметили в беседе ребята, им нравятся  роли характер-
ные. Это помогает закалить  и свой собственный характер. А
тех, кто все преодолел, ждет заслуженно высокая награда. Так,

например, Руслан Джумахметов за успешную учебу был удос-
тоен стипендии им. В.А. Ермаковой, престижной студенческой
актерской стипендии, которую в Москве юному отличнику уче-
бы вручил актер Сергей Маковецкий. Роли, исполненные Русла-
ном в дипломных спектаклях «Иллюзион» Курейчика и «Месяц
в деревне» Тургенева,  получили большую похвалу в прессе.

У моих собеседников горели глаза, когда они говорили о те-
атре. Чувствовалось, что любовь к сцене настоящая,   глубокая.

На творческом вечере молодые уральцы читали стихи и пели
романсы. Так,  Эдуард Айткулов покорил всех исполнением ро-
манса «Ты помнишь ли вечер» и песни «На солнечной поляноч-
ке», а Юрий Коннов актерским исполнением отрывков из произ-
ведений Некрасова, Пушкина.

Но ребята выступали не в одиночестве. Ведущий встречи
студент С.Быков пригласил творческую молодежь Уральска.
Тематика прочитанных произведений была разнообразна и по-
своему оригинальна, а авторы – Д.Мухамадиева, С.Насс, И.Ким,
К.Новиков – привлекли внимание нестандартным творческим
мышлением. Музыкальное сопровождение вечера осуществи-
ла С.И.Абрамова, которая исполнила песни собственного сочи-
нения под аккомпанемент старинного пианино.

Встреча стала своеобразным творческим импульсом, вза-
имно обогащающим, рождающим потребность в создании чего-
то нового.

нимая их на второй срок, - сказал заместитель начальника
штаба Дархан Кадралиев.

Бригада Серика Жаутекова работает на строительстве он-
кологического  центра. Студенты довольны и зарплатой, и ус-
ловиями работы.

- Работаю второй год, мне нравится. На заработанные день-
ги буду покупать  осенью одежду, мои родители небогаты, -
говорит стройотрядовец Рустам.

Основная цель стройотрядов - воспитание молодежи. На-
пример, стройотрядовцы ЗКГУ проводят спортивно-массовые
мероприятия в детском доме «Жас даурен», между стройот-
рядами часто проходят спортивные соревнования.

Всего в стройотрядах в этом году работает 700 человек.
Конечно, заработки невелики, но для студента лишняя копейка
не помешает.

Оксана ОПРЯ.

Как живешь, ССО?

Во всех крупных вузах Уральска существуют стройотря-
ды. Их формирует городской штаб, возглавляет который Али-
би Сундетов. Штаб занимается трудоустройством студенчес-
кой и безработной молодежи в летнее время, ведет перегово-
ры со строительными компаниями и заключает договоры.
Уральские стройотрядовцы трудятся в основном в черте го-
рода – на строительстве многопрофильной детской поликли-
ники в Зачаганске, онкологического диспансера, поликлиники
в 9 микрорайоне. Еще  один отряд работает в Таскалинском
районе на строительстве 300-местной школы. Строительные
работы студентам не доверяют, но и выносить строительный
мусор – работа не пустяковая, ведь он  тяжел и его много, да
и жара на улице доходит до 45 градусов. А заработок невысок.
За месяц студенты зарабатывают от 30 до 35 тысяч тенге.
Рабочий день длится– с 8.00 до 17.00  с перерывом на обед.

- Студенты  работают добросовестно, компании рады,  при-
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«Рамазан айы – ораза тұтуға жазылған, ол Аллаһқа қымбат.
Осы айда анық белгілермен және аяттарымен Қасиетті Құран
түскен» делінеді.

Ораза тұту әрбір бай адам мен қарны тоқ адамды, кедей мен
аштың кейпіне кіргізеді. Ораза тұтуды сақтап және аштықты сезініп,
Құдайдың алдында осындай жағдайда барлық адамдардың тең
екенін бай адам түсінеді. Ол оны тұрмысы нашар адамдармен
қарым-қатынас жасағанда өркөкіректік пен астамшылық жасау-
дан сақтайды. Исламның бар мақсаты  адамдар арасында теңдік
пен адалдықты орнатуды мақсат етеді.

Қазіргі заманғы ғылымның дәлелдегені, ораза тұтудың дене
шынығуына да пайдасы зор. Ораза тұту ауруға қарсы тұру жүйесін
де қатайтады, лейкоциттің (қанның жасушасындағы ақ түйіршіктер)
функциясының (қызметінің) көрсеткішін он есеге көбейтеді екен.
Отыз күн ораза ұстаған адам рухани нәр алып, денсаулығын да
тазартпақ. Ораза айт пен құрбан айт мұсылман қауымның мейра-
мы болып саналатыны белгілі. Осы бағытта кеңірек мағлұмат алу
үшін облыстың бас имамы Смайыл Сейітбековтен сұхбат алған
едім.
Ораза айттың шығу төркіні, ораза тұтудың мақсаты не,  жастар

арасында ораза ұстау қай деңгейде, қандай себептермен ораза
ұстамауға болады,- деген сұрақтарға жауап берсеңіз?

- Ораза айт - мұсылман қауымының мейрамдарының бірі. Ора-
зада отыз күн ауыз тыйып, сауапты іс жасайды. Ораза ұстау б.з.б.
624-жылдан бастап мұсылман қауымының парызына айналған,
Ораза айт та осы жылдан бастап аталып келеді. Айттың мән-
мағынасына келсек, Айт - қуаныш пен шаттыққа толы күн деген
мағынаны немесе «мереке», «мейрам» деген ұғымды білдіреді
екен. Аллаһ Тағала айт сайын адам баласына әр түрлі жақсылық-
тар береді. Айт мейрамы алдымен айт намазын оқумен бастала-
ды. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) өз өсиетінде: «Айт күні
бірінші орындайтынымыз - намаз оқу», - деген. Бұл намаз Ислам-
ның ұраны болғандықтан , пайғамбарымыз  Мұхаммед (с .ғ.с .)

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,- деп Қадыр Мырза
Әлі жырлағандай, бойына ана сүтімен дарыған ана тілімен қатар
бірнеше шет тілін меңгерген студенттер қатары жылдан-жылға арта
түскені көңіл қуантарлық жайт. Осы мақсатта М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ-дың шетел тілінің оқытушысы Майра Бариқызының же-
текшілігімен Польшада болып 3 ай бойы тіл меңгеріп тәжірибеден
өтіп қайтқан «Шет тілі:екі шет тілі» мамандығының 03302 тобының
студенттері  шет елдегі оқу үрдісі, сабақтардың жүргізілуі жөнінде,
өздерінің алған әсерлері туралы студенттермен ой бөліскен бо-
латын. Польшаның Халықаралық Туризм және мәдениет институ-
тында білім алып қайтқан студенттермен әңгіме барысында  олар-
дың ой-өрістерінің өсіп, білім деңгейлерінің мол ақпарат көздер-
імен толысқанын байқадық. Студент-тер өз ойларын былайша са-
бақтайды:
Сұлтанова Жанна: Біз білім алған институтта неміс, эсперан-

Рамазан айының қасиеті
өмірінде оны бір рет те қалдырмай оқыған. Отыз күн ораза ұстап,
ауыз ашқан соң Айт күні мешітке барады. Мешітте имамның уағыз-
насихатын тыңдап, жамағат болып намаз оқиды. Намаз біткен соң
мұсылмандар қол алысып, төс қағысып бір-бірін Айт мерекесімен
құттықтайды, жақсы тілектерін айтады. Ренжісіп қалған ағайын-
туыс, жора-жолдас бір-бірінен кешірім сұрап жарасады. Ал әйел-
дер қауымы үйде қазан асып, дастарқан жайып, айттық шай
әзірлейді. Көрші-қолаң бір-бірінің үйіне кіріп дәм ауыз тиеді, ша-
ңырақ иесіне аман-саулық тілеп, айтпен құттықтайды. Сондай-ақ,
ұлық мерекесі ізгі істермен де атап өткен жөн. Мәселен, жақын-
жұрағаттарға ерекше қамқорлық танытып, мүсәпір-міскіндерге қай-
ырымдылық көрсеткен  абзал.

Айтта мұсылмандардың бір-бірімен татулықтарын арттыруы -
мерекенің негізгі сәні. Осы мақсатта Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Бір-
біріңе сыйлық беріп, татуласыңдар... Бір-біріңе берген сыйлықта-
рың - араларыңдағы өшпенділікті жояды», - деп өсиет еткен. Ора-
за айт мерекесі шәууәл айының бірінші күні басталып, үш күнге
созылады.  Ораза ұстау  - парыз. Парызды орындау міндет болып
келеді. Екіншіден, ораза ұстау -  адам денсаулығына өте пайда-
лы, ішкі ағза тазарады.  Ал, үшіншіден, рухани байытады. Ораза
кезінде қонақ шақырып,  қонаққа бармай  ауыз бекіту керек. Науқас
болғанда, жол сапарда жүргенде, мұсылман емес адамдарға, кәрі
кісіге ораза ұстамауға болады. Ал жастар арасындағы таралуын
алсақ, жылдан-жылға саны артып келеді. Бұл дегенің - жастары-
мыз имандылыққа бет бұрып келе жатыр деген сөз. Оразаны бали-
ғат жастан, яғни, он үш  жастан бастап ұстауға болады. Ораза
айттан кейін жетпіс күн өткен соң құрбан айт мерекесі тойлана-
ды.
Жастарға айтар тілегіңіз?
- Жастарымыз теріс жолға түсіп кетпеуін сұраймыз. Өз халқын

сүйетін патриот болуын қалаймыз. Сонымен қоса, жүректерінде
иманы бар жақсы азамат болуын тілейміз.

Г. БИЯШЕВА.

Студенттер – Польшада
то, ағылшын, польша тілін меңгеруге мүмкіндік болды. Болгария,
Чехия, Қытайдан келіп білікті мамандар сабақ жүргізді. Аптасына
үш рет польша тілі курсына, ал сенбі күндері тәжірибелік сабақта-
рға бардық. Көбінесе ағылшын тілінде қарым-қатынас жасадық,
бірақ мемлекеттік тілі польша тілі болып табылады. Неміс тілі
сабағының өткізілу барысына тоқталсам, неміс тілі сабағы
күнделікті жүргізіліп отырды. Әр сабақ 90 минутқа созылды. Сабақ
өте қызықты жүргізілді, әр сабақ сайын көптеген жаңа сөздермен
танысып отырдық. грамматика бойынша өзімізге көп ізденуге тура
келді. Өзіміздің туған қаламыз – Орал қаласы туралы, универси-
тетіміз жөнінде шығарма, мазмұндамаларды неміс тілінде жаздық.
Экскурсияларға, музейлерге, яғни әдемі, атақты жерлерді арала-
дық, жақсы әсер алып қайттық.
Власова Светлана: Мен сіздерге польша тілі сабағының қалай

жүргізілгендігі туралы айтқым келеді. Оқытушы сабақты тек польша
тілінде жүргізді, басында аздаған қиындықтар кездесті, бірақ  польша
тілінің орыс тілімен ұқсастықтары бар. Бірінші күннен бастап-ақ,
қажеттіліктен туындайтын, яғни күнделікті өмірде қолданылатын
жаңа сөздерді үйретуге тырысты. Осы 3 ай ғана ішінде толық грам-
матиканы меңгеру мүмкін еместігін түсінген оқытушы сол қалада
өмір сүру үшін қажетті мағлұматтармен таныстырды. Сабақта өте

қызықты  әрі тиімді жаттығулар орындап, диалогтар құрастырдық.
Аз ғана уақыттың ішінде мұғалім бізге тек тілге қатысты ғана емес,
Польша өміріне де қатысты мағлұматтарды беріп үлгерді. Біз
Польшаның әдемі қалаларының бірі, әлемнің мәдени астанасына
үміткер Торунь қаласына саяхат жасадық, мұнда біз Планетариум-
да болдық. Уақытымды текке өткізбегеніме қуаныштымын.
Новенькова Любовь: Кейбір сабақтар эсперанто тілінде

өткізілді. Эсперанто тілін толық меңгеруге тырыстық. Бізге 2 мұғалім
сабақ берді, біреуі грамматикасына көп көңіл бөлсе, екіншісі лек-
сикасын меңгертуге, сөйлеу тіліне, яғни сөздік қорымыздың байып
отыруына баса назар аударды. Мәтіндерді польша тілінен эспе-
ранто тіліне, не эсперанто тілінен польша тіліне аударумен көп
жұмыстандық. Оқытушының айтуынша, тілді меңгеру үшін сол тілде
сөйлеу керек. Біздер сабақта лексикалық, шығармашылық тапсыр-
малар орындап, әртүрлі тақырыптарда диалогтар құрастырдық.-

Өзіміз шағын-сабақтар өткізуге де мүмкіндік болды, сабақ үш ай
бойы жүргізілді.

Осылай өз ойларын ортаға салған студенттер диплом жұмыс-
тарын жазып, оны сәтті қорғап, сертификатқа ие болғандарын
қуанышпен жеткізді және ұстаздарына, туған университеттеріне
ыстық ықылас пен жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын айтты.
Алдағы уақытта шет елге тәжірибе сабақтарына барушы студент-
тер саны көбейіп, осындай тұсаукесерлер дәстүрлі шараға айна-
лады деген ойдамыз.

ПольшадаПольшада
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М .Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне
2010-2011 оқу жылына қабылдау комиссиясының жұмысы «2010 жылы Қазақ-
стан Республикасының жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлердің құжат-
тарын қабылдауды және кешенді тестілеуді өткізуді ұйымдастыру туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жыл 4 мамыр
№ 214 бұйрығына сәйкес жүргізілді.

Құжаттар 20 маусымда басталып
1 шілдеге дейін қабылданды. Жоғары оқу
орнына дейінгі дайындық және қабылдау
бөлімімен бірлескен техникалық хатшылар-
дың жұмысы ҚР БҒМ нұсқаулары бойынша
жаңа оқу жылына шығармашылық емтихан-
дарға, кешенді тестілеуге, білім гранты кон-
курсына қатысуға, талапкерлердің жеке
құжаттарын оқу бөлімі мен мұрағатқа тап-
сыру бойынша ойдағыдай жүзеге асты.

Республика бойынша барлық мамандық-
тардың күндізгі бөліміне 33010 мемлекеттік
білім гранты және сырттай оқу бөліміне 960
грант бөлінген.

Қабылдау комиссиясының берген
мәліметі бойынша, біздің қабылдау бөліміне
білім гранты конкурсына қатысу үшін 2083
өтініш түскен, оның ішінде 45-і Алтын белгі
иегерлері. Конкурс нәтижесімен универси-
тет бойынша 217 талапкер грантқа ие бол-
са, соның бесеуі Алтын белгі иегері, үшеуі
Халықаралық олимпиада және Спорттық  жа-
рыстардың жеңімпазы (2 спортшы). Қабыл-
дау жұмысының нәтижесі қандай көрсет-
кішке ие екендігін анықтау мақсатында бол-
ған әңгімеміз барысында жауапты хатшы
мынадай ақпаратпен хабардар етті. «Жал-
пы 45 Алтын белгі иегерлерінің 5-уі БҚМУ
мамандықтарын таңдап отыр. Бұл универ-
ситеттің басқа оқу орындары арасында бе-
делінің жоғары екендігін көрсетеді. Дене
шынықтыру және спорт мамандығы бойын-
ша 2 студент ғана Халықаралық жарыстар-
дың жеңімпазы ретінде біздің университет-
ке түсті. Олар: Махамбетов Сұңғат Ануар-
бекұлы және Есенов Аслан Мұратұлы. Грант
мөлшері математика – 18, физика – 12, ин-
форматика – 10, химия – 12, дене тәрбиесі
және спорт – 9, Шет тілі:екі шет тілі – 12,
қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі
қазақ тілі мен әдебиеті-10, өнер мамандық-
тары – 30, экономика мамандықтарына – 2
орын берілген. Бұл жерде білім гранттарын
ұтып алу мөлшері конкурсқа қатысушылар-
дың санымен емес, бірінші БҚМУ-ды таң-
даушылардың артуымен, олардың балының
жоғары болуымен түсіндірілуі керек және
құжат қабылдағанда осыларға көп көңіл
аудару керек.

Құжаттарын тапсыру кезінде 2083 талап-
кердің 1332-сі 1-мамандықтары бойынша
біздің университет мамандықтарын таңда-
ды. Олардың ішінде 213 талапкер мемле-
кеттік білім гранты  иегерлері атанды.
Бұның себебі: педагогикалық мамандықтар-
мен қатар кейбір оқу орындарына арнайы
квоталардың бөлінуінен, биылғы жылдың
ҰБТ қорытындысында басқа облыстармен

салыстырғанда БҚО бойынша аз да болса
баллдың төмен болуы және техникалық, ме-
дициналық мамандықтарға гранттың көп
бөлінуі өзінің әсерін тигізбей қойған жоқ.
Сонымен қатар, талапкерлердің педагоги-
калық мамандықтарын таңдауы азайып
отыр; 88-100 балл аралығында жинаған та-
лапкерлердің негізгі контингенті Астана
және Алматы ЖОО таңдаулары; облыс бой-
ынша таңдау пәндері ішінде, әсіресе гео-
графия, әдебиет пәндерін таңдау арқылы
оқуға түсу мүмкіндіктерінің аз болуына бай-
ланысты аз таңдаудың орын алуы деп
түсіндіруге болады. Бұл жерде талапкер-
лер құжаттарын тапсыру кезінде универси-
теттің мамандықтарын 1-мамандық етіп
көрсетуді, үгіт-насихат жұмыстары және
дайындау кезінде дұрыс мағлұмат беруді
жолға қоюымыз қажет деген қорытындыға
келіп отырмыз.

Биылғы жылы сырттай бөлімде оқуға
тілек білдіргендер негізінен колледж түлек-
тері және жоғары оқу орындарын бітірген
талапкерлер болды. Сондықтанда, колледж
бітірушілерімен жұмысты дұрыс жүргізуді
қолға алсақ, тек ақылы бөлімге ғана емес,
білім грантын ұтып алып, жеделдетілген оқу
бөліміне оқуға да мүмкіндіктер бар.

Кешенді тестілеу жұмысы бойынша
ҚР Білім және ғылым министрлігі ҰТО ке-
шенді тестілеуді өткізетін күн деп 19 шілдені
белгіледі. Кешенді тестілеуге қатысамын
деп 809 талапкер өтініш жасады. Оған ҰБТ-
дан шет елдерде іс-сапарда болуына бай-
ланысты өтпей қалған талапкерлер, кол-
ледж және кәсіптік училище бітіргендер,
денсаулығына байланысты қатыспаған та-
лапкерлер, оралмандар мен шет ел аза-
маттары қатысты.

809 құжат тапсырған талапкердің 22-сі
тестілеуге келген жоқ. Қатысқан 787 талап-
кердің ішінде шығармашылық емтихан тап-
сыруына байланысты 115-і 2 пән бойынша
(Тіл, Қазақстан тарихы) тапсырды.

60,7% талапкердің төмен балл жинап
өтпей қалуы дайындықтың өте төмен екенін
көрсетіп отыр.

Алдағы уақытта мектептердегі ҰБТ ұйым-
дастыратын, жауап беретін қызметкерлер-
мен біріге отырып мектеп оқушыларының
мамандықты таңдауына және тестілік тап-
сырмаларға дайындалуына көмектесу үшін
бірігіп  жұмыс жасауды жолға қоюымыз ке-
рек. Колледждердегі студенттермен ҰБТ
жүйесі бойынша кешенді тестілеуге дайын-
дығын күшейту қажет. ҰБТ әдістемелеріне
сәйкес мектептерде ҰБТ дайындық қазан
айынан басталатыны белгілі, сондықтан-

да осы кезден бастап колледждерде де дай-
ындық жұмыстарын жүргізу қажет деген ой-
дамын.

Шығармашылық емтихан тапсыру үшін
күндізгі және сырттай бөліміне барлығы 257
талапкер өтініш білдірді. Соның 59 талап-
кері мемлекеттік білім грантына ие. Біздің
университетке тапсырған талапкерлердің
орташа балы 87-98 аралығында болып отыр.
Алдыңғы жылдармен салыстырғанда шығар-
машылық мамандықтарға оқуға ниет
білдіргендер санының азайғандығы байқа-
лады. Демек, шығармашылық мамандықтар-
дың күндізгі және сырттай бөлімдерінде
грант санының аздығымен қатар, педагоги-
калық және өнер мамандықтарына квота
арқылы бөлу маңызды орын алып отыр. Та-
лапкерлер арасында мұғалім мамандығын
таңдамай суретші, дизайнер, музыкант не-
месе спортсмен боламын деген оймен шы-
ғармашылық емтихандар тапсыру көптеп
кездеседі.

Жоғарыда айтқан жағдайларды ескере
отырып, мектеп пен ата-ана және универ-
ситет арасындағы бірлескен жұмыстарды
кафедралармен біріге отырып ұйымдасты-
ру, факультеттер мен институттарда сту-
денттердің күшімен ғылыми конференция-
лар ұйымдастыру арқылы аудандар мен
қала оқушыларын мамандықтарға тарту,
колледж түлектері мен кәсіптік лицей түлек-
терін кешенді тестілеуге дайындау, Ақтө-
бе, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда облыс-
тарының және Ресей елінің көршілес об-
лыстарының аудандарындағы мектеп түлек-
терімен жұмысты жандандыру, іс-сапарлар
ұйымдастыру, ҰБТ ұйымдастыру орталығы-
мен тұрақты жұмыс  жасау, сондай-ақ мек-
теп ұжымымен бірге ата-аналар жиналыс-
тарына қатыса отырып, біріккен үгіт-наси-
хат жұмыстарын жүргізу. Декандар мен ди-
ректорлардың үгіт-насихат, кәсіптік бағдар
және т.б. жұмыстары туралы ақпараттары
бірінші проректорға үнемі есеп түрінде
беріліп отыруы, ақылы негізде оқитын сту-
денттердің төлем ақысының көп болуына
байланысты жеңілдіктердің мүмкіндіктерін
қарастыру және университетішілік жеңілді-
ктерді ойластыру, педагогикалық мамандық-
тарды таңдауға тілек білдірген талапкер-
лерге үгіт-насихат жұмыстарын болашақ ма-
мандығымен байланыстыра отырып жүргізу
сынды шешіміміз бен ұсыныстарымызды
айтар едім», - дейді қабылдау комиссиясы-
ның жауапты хатшысы Ж.Қарағойшин.

Ж.Қарағойшин:

n Арнайы айдар

«Педагогикалық мамандыққа
үгіт-насихат жұмыстарын
көптеп ұйымдастыру - басты
мақсатымыз»
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Жумагалиева А.Е. Физика, математика и инфор. 1,5 44 2 
Пугачёва И.Н. Физика, математика и инфор. 0 27,5 36 
Жангирова Б.И. Физика, математика и инфор. 0 32 0 
Жарылгапова Д.М. Физика, математика и инфор. 48 40 79 
Джумашева А.А. Физика, математика и инфор. 3 43 95 
Кажмуханова Г.Ш. Физика, математика и инфор. 0 23 8 
Атушева М.К. Физика, математика и инфор. 3 87,5 168 
Жубанышева З.Ж. Физика, математика и инфор. 3 44 0 
Сафуллин Е.Н. Физика, математика и инфор. 0 77,5 6 
Сырым Ж.С. Физика, математика и инфор. 0 34 27 
Бегеева А.И. Физика, математика и инфор. 5 85 42 
Камкиева Ж.С. Физика, математика и инфор. 0 45 0 
Маулешева Г.С. Физика, математика и инфор. 3 -5 0 
Мулдагалиева В.С. Физика, математика и инфор. 10 44 15 
Карасаева А.И. Физика, математика и инфор. 5 43 60 
Искалиева А.У. Физика, математика и инфор. 11 28,5 93 
Насс О.В. Физика, математика и инфор. 214 5 0 
Кузьмичёва А.Е. Физика, математика и инфор. 72,5 59 179 
Мымрина Н.В. Физика, математика и инфор. 83 100 196 
Боранбаева Г.С. Физика, математика и инфор. 3 18 -17 
Жусупкалиева Г.К. Физика, математика и инфор. 18 209 137 
Уланов Б.В. Физика, математика и инфор. 28 29,5 92 

 

ИТОГИ  РЕЙТИНГА  ППС  И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

 ЗА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
(Продолжение. Начало на 11-стр.)

Таким образом, отмеченный выше пороговый уровень по учеб-
но-методической, научно-исследовательской, воспитательной
и общественной работам преодолели 12 преподавателей. Это
профессор Рысбеков Т.З., профессор Муханбетжанова А.М., до-
центы: Нагымова М.М., Щербанов Н.М., Мельников В.Л., Испуло-
ва Р.Н., Даришева Т.М., Мергалиева Л.И., Мымрина Н.В., Байтле-
уов Д.М., Мулдагалиев Б.А. и преподаватель Нурымбетова Ж.И.

Поскольку учебные структурные подразделения: кафедры,
факультеты, институты имеют различный штат, то их сравне-
ние осуществлялось по относительному показателю. То есть,
сумма баллов, набранная преподавателями соответствующей
структуры, делилась на штатное расписание данного подразде-
ления.

Таблица 2
Результаты рейтинга кафедр

Кафедра 
Сумма 
балов/штат Место 

Физическое воспитание 282,1 1 
ТиФВ 205,4 2 
Педагогика и психология 179,9 3 
Биология и экология 138,3 4 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 129,8 5 
Общее языкознание и перевод 117,3 6 
История РК 114,5 7 
Музыкальное образование 104,7 8 
Физика, математика и информатика 102 9 
Экономическая теория и бизнес 94,3 10 
Вокальное-театральное искусство 87 11 
География 83,2 12 
Художественно-прикладное искусство 
и профессиональное обучение 80,2 13 
Казахская филология 71,2 14 
Общая педагогика и информатика 47 15 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 38,7 16 
Практический курс изучения языков 35,2 17 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 20,6 18 
Правовые дисциплины 17,6 19 
Химия 6,5 20 
Менеджмент и предпринимательство 6,4 21 
Учёт и финансы 2,5 22 
Философия и основы права 1,6 23 

 

 Таблица 3

Результаты рейтинга факультетов, институтов

     Директор АЦ, доцент В.Л. Мельников

Факультет, институт 
Сумма 
балов/штат Место 

 
Педагогический факультет 175,7 1 
Институт культуры и искусства 98,3 2 
Естественно-математический 
факультет 96,2 3 
Филологический факультет 61,7 4 
Истории и права 37,1 5 
Институт экономики и управления 23,3 6 

Құрметті университет ғалымдары мен оқытушылары!

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық
кітапхана (бұдан былай –РЖООЭК) дирекциясы Қазақстан жоға-
ры оқу орындары қауымдастығының басқармасының шешімімен
2010-2011 оқу жылында бұрын-соңды жазылмаған 10 іргелі  оқулық
пен оқу құралдарын (бұдан былай – оқулық) жазып дайындауға
1 млн. теңге көлемінде грант тағайындайды
(әр кітапқа 100000 теңге).

1. Грант еңбегі конкурста жеңіп шыққан дайындаушыларға
авторлық қалам ақы түрінде беріледі. Жеңімпазды анықтауды
Қауымдастық ұйымдастырады, Басқарма отырысында бекітеді.

2. Мақсаты: Жеңіске қол жеткізген оқу әдебиеті РЖООЭК-тің
қорына бірден қойылып, барлық ЖОО кітапханаларына элект-
рондық жолменен пайдалануға беріледі. Оқулық Кітап палата-
сының (ББК), ӘОЖ (УДК), ISBN, © сияқты тіркеу белгілеріне ие
болады.

3. Қойылатын талаптар:
- Оқулық Қазақстанда бірінші рет жазылып, қазақ тілінде

дайындалған болуы керек.
- Оқулық  материалдары Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің

стандарттары мен бағдарламасына сай болуы қажет.
- Оқулықтың көлемі 20 баспа табақтан кем болмауы керек.
- Оқулық оқу процесіне қажетті талаптардың барлығын қам-

туы қажет.
- Оқулық материалдары Қазақстанның тарихына, заңнамала-

рына, салт-дәстүрі мен мәдениетіне, ғылыми тұрғыда дәлел-
денген тұжырымдамаларға қайшы болмауы қажет. Ал авторлар-
дың осындай пікірлері болатын болса, онда ол материал кітап-
та пікірталасқа жіберіліп отыр деп айқын әрі ашық көрсетілуі
қажет.

- Оқулықтың атын және мазмұнын таңдау және белгілеу жоға-
ры оқу орындарының әдістемелік ұйымдары мен авторлардың
өздеріне беріледі.

- Авторлар немесе жоғары оқу орындарының әдістемелік
ұйымдары оқулықтың жазылатыны, қай уақытта бітетіні және оның
мазмұны туралы хабарламаны Республикалық электрондық кітап-
хананың дирекциясына э/поштамен rmeb_edu@mail.ru немесе
Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 22 ҚР ЖОО Ассоциациясы
(Ассоциация вузов РК) деген адреспен жіберуі қажет.

4. Конкурсқа бір тақырыптан бір немесе бірнеше оқулықтар
қатыса алады.

5. Жеңіске қол жеткізген оқулықты РЖООЭК баспадан шыға-
руды міндетіне алмайды, бірақ кітап РЖООЭК-тің қорына қойыл-
ғаннан соң, меншік иелері оны баспаханадан шығарамыз деген
ұсыныс берсе, оған қарсы болмайды.

6. Грант ретінде бөлінетін сома РЖООЭК-ке ЖОО-лардың
аударып отырған қаражатының есебінен бөлініп отыр. Бұл қара-
жат алдағы жылдары да бөлінеді және көлемі ұлғаяды деген
үміттеміз.

Осы ұсынысқа байланысты, ғылыми кітапханамен
хабарласуыңызды сұраймыз.

Назарларыңызға!!!

mailto:rmeb_edu@mail.ru
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Рейтинговая оценка деятельности преподавательского кор-
пуса высшего учебного заведения является необходимым
условием, обеспечивающим мониторинг результативности
научно-педагогического труда сотрудников. Ее существова-
ние и функционирование определено как внешними, так и внут-
ренними нормативными документами.

Осуществление рейтинговой оценки деятельности по ито-
гам 2009-2010 учебного года проводилось в соответствие с
Положением, утвержденным Ученым Советом университета,

ИТОГИ  РЕЙТИНГА  ППС  И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

 ЗА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
протокол №13 от 10.06.2008 года. Индикаторы по оценке дея-
тельности были утверждены Ученым Советом 26.03.10 г., про-
токол №7. Все эти документы были размещены на сайте уни-
верситета http://www.wksu.kz/.

В отчетном учебном году пороговый уровень по учебно-
методической работе составил 100 баллов, по научно-иссле-
довательской – 45 баллов, по воспитательной и обществен-
ной работе – 100 баллов.

Таблица1
Результаты рейтинга ППС

ФИО Кафедра НИР УМР ВР 
Ахонова Г.К. Учёт и финансы 0 -18,5 -50 
Лукпанова А.Р. Учёт и финансы 0 -70 101 
Алтыбаева Ш.М. Учёт и финансы 0 -15 0 
Нугманова Б.Н. Учёт и финансы 0 22,5 0 
Медеуова М.Н. Учёт и финансы 0 63,5 36 
Череватова Т.Ф. Менеджмент и предпр-во 3 276 -30 
Рамазанова В.С. Менеджмент и предпр-во 0 21,5 10 
Утешева С.М. Менеджмент и предпр-во 0 0 60 
Мансурова М.А. Менеджмент и предпр-во 2,5 -5 -100 
Садыкова Г.А. Менеджмент и предпр-во 1,8 7 0 
Чудрова В.У. Менеджмент и предпр-во 2,5 -10 -40 
Аймурзина С.А. Менеджмент и предпр-во 0 -20 -10 
Аймешева Ж.С. Менеджмент и предпр-во 40 -5 -50 
Черемухина О.В. Экон. теория и бизнес 3 10,5 -30 
Ермеккалиев Ш.Б. Экон. теория и бизнес 0 39 45 
Турниязова А.К. Экон. теория и бизнес 7,5 14,5 -15 
Мергалиева Л.И. Экон. теория и бизнес 115 283 159 
Нестеренко Г.И. Экон. теория и бизнес 60 40 10 
Баетов Т.М. Экон. теория и бизнес 0 25 5 
Кадралиев Э.С. Экон. теория и бизнес 35 23 60 
Ким А.А. Экон. теория и бизнес 30 25 0 
Антонова Н.М. Экон. теория и бизнес 3 -60 20 
Даулеткалиева К.Н. Экон. теория и бизнес 3 8,5 0 
Толкачёва Л.А. Экон. теория и бизнес 3 34 39 
Ломоносов И.М. Экон. теория и бизнес 39 47,5 215 

Кенжина Ж.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 -10 3 

Отаров М.Т. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 0 125 

 
Базарбаева А.К. 

Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 34 -26 

Бисакаева Н.Ж. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 23,5 -110 

Кайнбаева Ж.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 33 160 20 

Файзуллина Э.Е. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 2,5 125 

Жулягина Г.В. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 3 -5 10 

Беккалиева А.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 23 104 

Мухамбеткалиева С.М. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 38 138 114 

Давлетова Б.Г. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 58 100 40 

Гусманов С.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 1,6 25 5 

Ворожейкина О.И. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 40 48,5 115 

Хамзин Т.А. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 74,5 255,75 

Молдашева Б.А. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 99,5 71 

Хабадашев Н.А. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 47,5 160 

Жумагалиева К.К. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 15 60 

Тлеуханов Н.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 14,5 173,75 

Искалиева Ш.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 50 15 97 

 
Абдешев А.Б. 

Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 0 115 

Катчекова Ш.Е. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 36,5 0 

Дюсенбаев А.Ж. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 0 155 

Мухтарова А.М. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 40 15 110 

Капаков Г.Х. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 0 -10 65 

Бахитова А.С. 
Художественно-прикладное  
искусство и профес. обуч. 7,5 -2 84 

Юрченко А.В. Музыкальное образование 0 15 37 
Окунева О.П. Музыкальное образование 3 15 20 
Кенжегалиева А.Ж. Музыкальное образование 0 15 103 
Ляпина Л.Б. Музыкальное образование 3 15 25 
Пальгова В.В. 6 9,5 20 

Пальгова В.В. Музыкальное образование 6 9,5 20 
Есентемиров Д.Н. Музыкальное образование 80 15 100 
Коптлеуова К.С. Музыкальное образование 3 0 15 
Нагымова М.М. Музыкальное образование 254,5 455 533 
Умирзакова Л.К. Музыкальное образование 6 39,5 0 
Байтлеуов Д.М. Музыкальное образование 60 100 180 
Крючкова Е.С. Музыкальное образование 0 0 79 
Кусаинов А.А. Музыкальное образование 0 84,5 80 
Бекеева Г.А. Музыкальное образование 56 15 20 
Жардемова А.Б. Музыкальное образование 6 94,5 70 
Кужаков К.К. Музыкальное образование 25 146,5 75 

Айткалиева К.Д. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 3 155 38 

Бактыгалиева Э.С. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 0 -70 

Аманиязова С.Б. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 -5 -15 

Куанышева Ф.Д. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 39 202 

Джумагазиева А.С. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 3 39,5 65 

 

Коленко И.М. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 3 28,5 193 

Кисметов К.Л. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 30 0 30 

Муканбетова Ж.Т. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 37 134 

Жумагалиева А.Б. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 33 79 

Сатагалиева С.М. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 15 29 

Гузь О.Ф. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 3 38 301 

Сундеткалиева А.А. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 73 267 

Абуова Р.С. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 16 258 341 

Нигметова Г.М. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 3 30 266 

Есенкызы Ы. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 19 23 70 

Султанова М.Е. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 43 39 270 

 
Шукирова А.У. 

Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 12,5 23,5 50 

Муканова М.Г. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 15 95 

Мусагалиева Т.К. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 0 100 75 

Жумагалиева Г.Е. 
Театрально-хореографическое 
искусство и библиотековедение 93 23 250 

Маулетова С.А. Вокальное-театральное искусство 36,5 111,7 -14 
Нурымбетова Ж.И. Вокальное-театральное искусство 149 148,8 351 
Луцко А.П. Вокальное-театральное искусство 0 37,3 18 
Габдуллина А.К. Вокальное-театральное искусство 0 59 30 
Каженова Л.Ж. Вокальное-театральное искусство 0 118,5 0 
Нурпеисова Н.Е. Вокальное-театральное искусство 0 38,8 20 
Куанышбекова Э.С. Вокальное-театральное искусство 3 58,9 25 
Алимбаева Г.Б. Вокальное-театральное искусство 1 54,5 75 
Бабенко О.А. Вокальное-театральное искусство 83 24,5 -47 
Шакенова А.Н. Вокальное-театральное искусство 13 73 38 
Лягавина В.Н. Вокальное-театральное искусство 10 45 98 
Попов М.М. Вокальное-театральное искусство 3 139,5 178 
Ворфоломеева О.В. Вокальное-театральное искусство 0 39 35 
Потиченко Э.Г. Вокальное-театральное искусство 3 23,5 0 
Санбаева Н.С. Вокальное-театральное искусство 3 38 20 
Дьячкова С.В. Вокальное-театральное искусство 3 15 62 
Бригида Л.В. Вокальное-театральное искусство 3 38,5 0 
Тайпанова Б.С. Вокальное-театральное искусство 0 15 30 
Рахимова Ж.А. Вокальное-театральное искусство 78 119 28 
Кумарова А.С. Вокальное-театральное искусство 6 47,5 46 

Кужабергенова Х.И. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 13 0 54 

Хабиева Э.С. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 13 29 0 

 

Ержигитов А.Ж. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 6 8,5 9 

Абулкасова Д.Б. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 58 39 101 

Шокабасов Т.Д. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 0 0 2 
Всемирная история и социально-
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Кенжегулова А.А. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 0 0 -45 

Есеева Г.Н. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 3 18 0 

Мухамбеткалиева Г.М. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 40 -6 -39 

Мырзабаева Б.М. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 0 18 24 

Хайдаров Е.Е. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 3 0 0 

Науанова К.М. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 63,5 0 4 

Аменов А.Ж. 
Всемирная история и социально-
политические дисциплины 0 0 7 

Ахметова М.К. Казахская филология 16 33,5 20 
Султангалиева Р.Б. Казахская филология 208,5 25 464 
Ниязгалиева А.А. Казахская филология 6 23,5 51 
Сисенбаева Р.Ж. Казахская филология 3 16 5 
Мусина Ж.Г. Казахская филология 281 0 55 
Мамыров А.Ы. Казахская филология 100 22,5 90 
Мусаев А. Казахская филология 3 0 0 
Сабыр М. Казахская филология 3 0 0 
Шарабасов С.Г. Казахская филология 3 0 0 
Жолдыкайырова М. Казахская филология 3 0 0 
Мухамбеткалиева Р.К. Казахская филология 3 0 0 
Шайекенов Ж.Ж. Казахская филология 3 0 0 
Ержанова У.Р. Казахская филология 3 0 0 
Мутиев З.Ж. Казахская филология 3 0 0 
Ажгалиев М. Казахская филология 3 0 0 

 Исанова А. Казахская филология 3 0 0 
Кайыров А. Казахская филология 3 0 0 
Умирзаков Б.Е. Казахская филология 3 0 0 
Акболатов А.А. Казахская филология 3 0 0 
Щербанов Н.М. Общее языкознание и перевод 210 284,5 343 
Винник Р.Э. Общее языкознание и перевод 10 44 60 
Жигалин Н.С. Общее языкознание и перевод 15 44,5 120 
Заруцкая Н.Н. Общее языкознание и перевод 0 33 30 
Биалиева К.К. Общее языкознание и перевод 0 44,5 10 
Зубков В.С. Общее языкознание и перевод 10 24,5 35 
Выдрина Н.А. Общее языкознание и перевод 39 49 88 
Лукпанов К.Б. Общее языкознание и перевод 0 22,5 60 
Бекмухамбетова С.Б. Общее языкознание и перевод 0 38 35 
Донскова Г.А. Общее языкознание и перевод 10 59,5 31 
Евстратов А.Н. Общее языкознание и перевод 30 10 89 
Гумарова Л.Н. Общее языкознание и перевод 0 15 -25 
Даминова Л.К. Общее языкознание и перевод 0 24,5 40 
Дейнеко А.С. Общее языкознание и перевод 0 0 39 
Даришева Т.М. Практический курс изуч. яз. 63 175 350 
Утегенова К.Т. Практический курс изуч. яз. 10 245 19 
Ауелбаева Н.Ж. Философия и основы права 0 35 -50 
Мулдашева Г.Б. Философия и основы права 22,5 24,5 -20 
Кумарова У.К. Философия и основы права 0 22,5 -50 
Тастаев К.Т. Философия и основы права 0 -15,5 0 
Саркулова М.С. Философия и основы права 50 0 0 

Чечетко М.В. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 0 75 -29 

Даулова Л.Т. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 10 0 114 

Кадыргалиева С.И. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 9,5 30 193 

Нурушева Т.И. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 4,5 38,5 83 

Дроздов А.В. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 0 0 8 

Габдешева А.Е. 
Теория и практика обучения 
иностранным языкам 47 20 25 

Власова Н.А. Правовые дисциплины 0 -23 5 
Наурзалиева С.М. Правовые дисциплины 0 55 15 
Нугманова Г.М. Правовые дисциплины 0 19 0 
Самуратова А.О. Правовые дисциплины 0 -3 0 
Асильбекова Г.А. Правовые дисциплины 0 22,5 0 
Набиев Ж.Н. Правовые дисциплины 0 -17,5 0 
Жалмурзина А.Ж. Правовые дисциплины 0 18 0 
Базаргалиева Ж.А. Правовые дисциплины 0 23 0 
Барлубаева С.Р. Правовые дисциплины 35 23,5 0 
Тасмагамбетов А.С. Правовые дисциплины 131 15 95 
Рысбеков Т.З. История РК 473,5 115 243 
Муктар А.К. История РК 192 0 80 
Клышев Е.Е. История РК 0 23 50 
Дуйсенгалиева М.Г. История РК 2 21 38 
Ярлыгасимов С.С. История РК 0 23,5 90 
Серикова Л.С. История РК 0 0 25 
Амиров А.О. История РК 0 23,5 0 
Мукангалиева Ж.К. История РК 6 0 23 
Тастаева Ж.К. История РК 3 23 75 
Жалекенова Г.Т. История РК 0 39,5 47 
Бактыгулова Б.Н. История РК 3 29,5 55 
Уразгалиева Ж.Е. История РК 10 29,5 60 
Амельченко Л.Б. ТиФВ 41,5 24 126 
Мельников В.Л. ТиФВ 235 126,6 309 
Ботагариев Т.А. ТиФВ 220 89,5 11 
Жищенко А.Н. ТиФВ 12 93,3 255 
Альмуханов Б.У. ТиФВ 43 113 221 
Исмагулов К.И. ТиФВ 435 83,5 75 
Испулова Р.Н. ТиФВ 135 189 312 
Байтлесова Н.К. ТиФВ 10,8 50,5 0 
Бисалиев С.А. 115 23 -35 

Бисалиев С.А. ТиФВ 115 23 -35 
Муханбеткалиев Х.С. ТиФВ 101 69 134 
Балыков Б.А. ТиФВ 31 23,5 -50 
Молдагалиев А.М. ТиФВ 0 39 -5 
Бобер В.В. ТиФВ 140 29,5 70 
Ергалиева Г.А. ТиФВ 9,3 28 22 
Муханбетжанова А.М. Педагогика и психология 585,7 574 428 
Иргалиев А.С. Педагогика и психология 141,5 86,5 265 
Хусаинов М.С. Педагогика и психология 0 0 0 
Шуйншалиева С.А. Педагогика и психология 4,5 67 0 
Исмагулова Ж.С. Педагогика и психология 1,5 10 66 
Хасанова И.О. Педагогика и психология 7,5 24 40 
Кусаинова М.Г. Педагогика и психология 7,5 0 40 
Баюканская С.Ф. Педагогика и психология 10,5 93,5 103 
Мулдагалиев Б.А. Педагогика и психология 50,8 141,5 147 
Мусагалиева Г.Б. Педагогика и психология 13 138,5 141 
Кулдашева Н.У. Педагогика и психология 3 31,5 30 
Махимова А.К. Педагогика и психология 12,5 88 113 
Мунайдарова Б.Б. Педагогика и психология 0 57 64 
Адельбаева Н.А. Педагогика и психология 48 54 -25 
Калаханова С.Б. Педагогика и психология 4,5 77,5 113 
Муханбетчина А.Г. Педагогика и психология 6,5 103,5 63 
Бахишева С.М. Педагогика и психология 241,4 84,5 0 
Жумагалиева Д.Ш. Педагогика и психология 8,7 249,6 32 
Муканбетова Ш.Т. Педагогика и психология 53 109 59 

 Байдалиев К.А. Педагогика и психология 0 140 73 
Аккалиева Ш.А. Химия 0 25 40 
Галимов М.А. География 116 23,5 70 
Терещенко Т.А. География 107,5 23 131 
Темралиева С.Б. География 0 22 0 
Жумагалиева Ж.Х. География 0 23 0 
Сахарнова З.Я. География 0 24 0 
Жармагамбетова Н.С. География 0 21,5 0 
Хайруллина А.К. География 0 22,5 0 
Искалиев Д.Ж. География 0 22,5 0 
Абдушева Г. Ж. География 2 24 35 
Амельченко В.И. География 283,5 21 131 
Кубиева С.С. Физическое воспитание 1,5 50,6 165 
Свинцова Т.И. Физическое воспитание 7,5 18,5 380 
Панфилова З.П. Физическое воспитание 3 0 125 
Базартаев Т.А. Физическое воспитание 3 22 375 
Шандозтеги А.Т. Физическое воспитание 1,5 24 425 
Кубашев Т.К. Физическое воспитание 0 10 100 
Джумагалиев А.Х. Физическое воспитание 3 39,2 430 
Демченко Л.В. Физическое воспитание 4,5 43 265 
Темиргалиева М.Х. Физическое воспитание 4,5 46,8 335 
Бикжанов В.Н. Физическое воспитание 0 0 285 
Володин А.Н. Физическое воспитание 0 0 180 
Бекбаев С.Ш. Физическое воспитание 164,5 39,2 415 
Тулегенов Б.Т. Физическое воспитание 120 0 190 
Хасангалиев Т.С. Физическое воспитание 5,5 31,6 475 
Жардемов Ж.С. Физическое воспитание 0 0 420 
Насипкалиев К.М. Физическое воспитание 1,5 38,7 182 
Ергалиев А.С. Биология и экология 29 -2,5 0 
Какимова А.А. Биология и экология 0 41 63 
Мудатов С.М. Биология и экология 6 0 137 
Жамалиева Л.С. Биология и экология 0 -12,5 30 
Джангазиева Б.Ж. Биология и экология 1,5 -16 102 
Кайсагалиева Г.С. Биология и экология 88,5 28,5 213 
Кадисова Г.Н. Биология и экология 4,5 24 32 
Карагойшин Ж.М. Биология и экология 68 19,5 112 
Мамышева М.В. Биология и экология 19,5 38,5 25 
Бохорова С.Н. Биология и экология 23,5 -21 -36 
Алжанова Б.С. Биология и экология 12 15 10 
Кажымуратова Ж.С. Биология и экология 3 39 26 
Жароева А.Г. Биология и экология 10 -5 153 
Ихласова Ж.М. Биология и экология 5,5 0 76 
Байдулова Л.А. Биология и экология 13,5 122 40 
Дарбаева Т.Е. Биология и экология 184,5 54,5 208 
Фартушина М.М. Биология и экология 55 22 160 
Усиев Е.Т. Биология и экология 5,5 54 95 
Булатова К.Б. Биология и экология 14,5 96 9,98 
Утаубаева А.У. Биология и экология 17,5 59 151 
Рустенова Р.М. Биология и экология 71,5 34,5 17 
Завадская Л.Н. Биология и экология 15 40 71 
Капленко В.П. Общая педагогика и инфор. 1,5 35,7 58 
Ахметова М.С. Общая педагогика и инфор. 1,5 29 0 
Иксебаева Ж.С. Общая педагогика и инфор. 2,5 71 20 
Акимова С.М. Общая педагогика и инфор. 1,5 16,5 15 
Медешова А.Б. Общая педагогика и инфор. 30,5 133 50 
Мухамбетова Г.Г. Общая педагогика и инфор. 3 24 30 
Кайыргалиев Т.К. Общая педагогика и инфор. 10 23,5 59 
Кажимова К.Р. Общая педагогика и инфор. 2,5 49,5 63 
Маденова Л.М. Общая педагогика и инфор. 44 52 31 
Доскалиева Р.Б. Общая педагогика и инфор. 0 39 32 
Амантурлина Г.К. Общая педагогика и инфор. 1 68,5 0 
Орлова Л.Г. Физика, математика и инфор. 10 59 20 
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