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Расында Жаңа жыл, көп ұлтты мереке, бiрақ ол, әртүрлi елдерде өздiгiнше
тойланады. Мәселен,  жаңа жыл күні италияндықтар бар құштарлығымен тере-
зелерден ескі  үтіктерді және орындықтарды лақтыра бастаса, Панама тұрғын-
дары барынша қатты шулау үшін өз машиналарының сиреналарын қосады,
ысқырып, бар дауыстарымен айқай салып шу көтереді. Жапония халқы қоңырау
соққының санын 12 рет емес 108 рет соғады. Тағы бір қызықтырарлық жайт
жаңа жылдың ең жақсы сыйлығы, бақытты көбірек жинап алуға болатын тыр-
науыштар болып есептеледi.

n Сен білесің бе?

Италия. Жаңа жыл күні тере-
зелерден ескі-құсқыны лақтыру
дәстүрі басталады.

Италияда Жаңа жыл мейра-
мы    6-шы қаңтар күні бастала-
ды. Италияндық Аяз бабаның
есімі - Баббо     Наталь. Италия-
да жаңа жылды ескінің барлығы-
нан босап, жаңа жылды жаңамен
қарсы алу деген ырым бар.  Сол
себепті, жаңа жыл қарсаңында
италияндықтар өз терезелерінен
ескi-құтқандарды лақтырады.
Бұл салт, италияндықтарға өте
ұнайды, терезелерден ескi-
құсқылардың барлығы лақтыры-
лады. Ырымға сәйкес, босатыл-
ған ескі-құсқының орны, мiндеттi
түрде жаңамен толтырылады
деп болжанады.

Италияндықтардың жаңа
жылдық дастархандарында
міндетті түрде  жаңғақ, жасымық
және жүзiмдер болуы тиіс, ол -
ұзақ өмiр, денсаулық және аман-
шылықтың нышанын білідіреді.

Италияның шет аймақтарын-
да, ежелден келе жатқан салт
бар: 1-ші қаңтар күні таңертең
ерте тұрып бұлақкөзден су әкел-
іну қажет. Италияндықтардың
айтуы бойынша, - «Егер де сен,
жора-жолдастарыңа ештеңе сый-
лай алмасаң онда, зәйтүн бұтақ-
шасымен су сыйла”. Су  бақыт
әкеледі деп есептелінеді.

Шотландия. Бөшкені дегет-
пен жағып, көше бойымен жүргізу
қажет.

Шотландияда Жаңа жыл ме-
рекесін «Хогмани» деп атайды.
Көшелерде мерекені Роберт
Бернстің сөздеріне жазылған
өлеңмен қарсы алады. Жаңа жыл
түні дәстүр бойынша бөшкелерді
дегетпен жағып, көшелерді ара-
латады. Сөйтіп, Ескі жылды жа-
ғып, Жаңа жылды шақырады.

Шотландықтар жаңа жылда
олардың үйлеріне кім бірінші
болып кірсе, келесі жаңа жыл
бойы отбасыларында сәттілік
пен сәтсіздік соған байланысты
деп есептейді. Олардың
пікірінше, үйге сыйлық алып кел-
ген қара шашты еркек үлкен
сәттілік алып келеді. Бұл дәстүр
«ферст футинг» деп аталады.

Жаңа жылға ерекше дәстүрлі
тағамдар даярлайды: таңғы асқа
әдетте сұлыдан жасалған жұқа
нан, пудинг, ірімшіктің ерекше
түрі - кеббен, түскі асқа –
пісірілген үйрек немесе бифш-
текс, бәліш немесе  қамырға қыз-
дырылып пісірілген алма.

Қонақтар міндетті түрде жаңа
жылдық каминге лақтыру үшін
көмірдің кесегін ала келулері

қажет. Дәл түн ортасында ескі
жылды шығарып салып, Жаңа
жылды кіргізу үшін есіктер айқа-
ра ашылады.

Колумбия . Ескі жыл ағаш
аяқпен әрлі-берлі жүреді.

Колумбиядағы жаңа жылдық
карнавалдың басты кейіпкері -
Ескі жыл. Ол топтың ішінде биік
ағаш аяқпен қыдырып жүреді және
балаларға қызықты оқиғалар ай-
тып береді. Папа Паскуале – ко-
лумбиялық Аяз ата.  Одан артық
ешкім от шашуларды жасай алмай-
ды.

Жаңа жыл қарсаңында Богот
көшелерінде қуыршақтар шеруі
өтеді: машинаның төбелеріне
жабыстырылған ондаған қуыршақ
күлдіргіштер, жалмауыздар және
басқа да ертегі кейіпкерлері Кан-
делария көшелерімен өтеді. Ко-
лумбия астанасының ең ежелгі
аудандарымен өтіп, қала тұрғын-
дарымен қоштасады.

Франция. Бастысы – бөшкені
шараппен құшақтап, оны мереке-
сімен құттықтау.

Француз Аяз атасы  - Пер Но-
эль – жаңа жыл түнінде келіп, ба-
лалардың аяқ киімдеріне сыйлық-
тар қалдырады.  Кімге боб
түріндегі жаңа жылдық пісірілген
бәліш тисе, «Боб королі» титулын
иеленеді және жаңа жыл түні оның
бұйрықтарына барлығы көнеді.

Сантондар  - шыршаның ма-
ңына қойылатын ағаш немесе
саздан жасалған бейнелер.
Дәстүр бойынша жақсы үй қожа-
сы – міндетті түрде бір бөшке
шараппен шоқынып, оны жаңа жы-
лымен құттықтап, келесі астық-
тың табысты болуы үшін ішіп қоюы
қажет.

Финляндия. Аяз Атаның Ота-
ны.

Қар басқан Финляндияда
негізгі қыс мерекесі  Рождество
деп танылады, оны 25 желтоқсан-
да атап өтеді. Рождество түні Аяз
Ата Лапландиядан ұзақ жол жүріп
үйге келіп, үй алаңында үлкен
кәрзеңкеге салынған сыйлықты
қалдырады.

Жаңа жыл  - Рождествоны қай-
талау десе де болады. Отбасы
қайтадан түрлі тамақтарға толғ-
ан үстел басына жиналады. Жаңа
жыл түні финдіктер өз тағдырла-
рын білу үшін бал ашады, балау-
ыз балқытып, сосын оны суық суға
құяды.

Куба. Терезелерден су төгеді.
Балалардың жаңа жылы Куба-

да Корольдер күні деп аталады.
Балаларға сыйлықтар әкеліп бе-

ретін Король-сыйқыршыларды
Бальтасар, Гаспар және  Мель-
чор деп атайды. Жаңа жыл қар-
саңында балалар өздерінің ар-
мандары туралы хат жазады.

Кубиндіктер Жаңа жыл қарса-
ңында үйлеріндегі барлық ыдыс-
тарды сумен толтырып, сосын
түн ортасында терезелерден
төге бастайды. Сөйтіп, Бостан-
дық аралының тұрғындары Жаңа
жылға жарқын және су секілді таза
жол тілейді. Сағат 12 соққанша
12 жүзім жеу керек, сонда қайы-
рымдылық, келісім, гүлдену және
бейбітшілік сені 12 ай бойы қор
ғап, қолдап жүретін болады.

Панама. Ең аты шулы Жаңа
жыл.

Панамада түн ортасында
Жаңа жыл жаңа басталған кезде
қоңыраулар сыңғырлап, автомо-
бильдер гуіл-дейді. Панамалық-
тар өздері, балалары, ересектер
айқайлайды және қолдарына
түскен заттармен тоқылдатады.
Осының бәрі келе жатқан жаңа
жылды қайырымды ету үшін ке-
рек.

Венгрия. Жаңа жылда ысқы-
ру қажет.

Венгрияда Жаңа жылдың
«тағдырлы» бірінші секундында
ысқыруды дұрыс деп санайды,
саусақпен ысқырмай, балалар-
дың сыбызғысын, түтік тесігін,
ойыншық ысқырғышын қолданады.

Мерекеге дайындалғанда
венгрліктер жаңажылдық тағам-
дардың сиқырын ұмытпайды: ба-
дана мен бұршақ рух пен тәннің
күшін сақтайды, алмалар – көрік
пен махаббатты, жаңғақтар – қас-
іреттен, сарымсақ – аурулардан
сақтайды, бал – өмірді тәтті етеді
деп сенеді.

Чехия және Словакия. Аяз Ата
қой терісінен жасалған бас киім
киеді.

Түкті тон, биік қой терісінен
жасалған бас киім киген, арқа-
сында қорабы бар көңілді адам
чех  және словак балаларына ке-
леді. Оның есімі Микулаш. Жақ-
сы оқыған балаларға ол әрдай-
ым сыйлық береді.

Голландия.  Аяз Ата кемемен
жүзіп келеді.

Голландияға Аяз Ата кемемен
жүзіп келеді. Балалар оны
қуанышпен айлақта күтіп алады.
Аяз Ата көңілді ұтыс ойындары
мен тосын сыйларды жақсы
көреді, балаларға үнемі жеміс-
жидек, ойыншықтар, кәмпитпен
оралған гүлдер сыйлайды.

Қытай. Сені құттықтап жатқан
кезде сумен құйыну қажет.

Қытайда Буданы шомылту

Әлемнiң әртүрлi елдерiнде
жаңа жылды қарсы алу дәстүрі

Әлемнiң әртүрлi елдерiндеӘлемнiң әртүрлi елдерiнде
жаңа жылды қарсы алу дәстүріжаңа жылды қарсы алу дәстүрі

дәстүрі сақталған. Бұл күні бар-
лық Будданың статуялары храм-
дар мен монастырларда құрмет-
пен таза тау суымен жуылады. Ал
адамдар      оларға жаңа жылдық
жақсы тілектер айтылып жатқан
кезде өздері сумен жуынады. Сон-
дықтан, бұл мереке күні барлық-
тары су киіммен көшеде жүреді.

Қытай күнтізбесімен есепте-
сек, қытайлықтардың 48 ғасыр-
лық тарихы бар. Осыған сәйкес
бұл тарихқа ел 4702 жылы енген.
Қытай Жаңа жылының мерзімі 21
қаңтар мен 20 ақпан арасында
өтеді.
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Дәстүрлі
ректор шыршасы

Жаңа жыл –  жаңашылдықтың бастамасы. Бұл мейрам-
ды барлығы үлкен үмітпен күтеді. Келе жатқан жылда жаңа
табыстар, жаңа бақыт болады деп сенеді. Жарты ғасырдан
астам тарихы бар оқу ордамызда да бұл мейрам жоғары
деңгейде жыл сайын аталып өтіледі. Бұған дәлел ретінде
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінде жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін жаңа жыл-
дық «Ректорлық бал» мерекелік шарасын ерекше атап өтуге
болады. Жаңа жылдық шараға оқу ордамыздың басшылығы
ректор Т.З.Рысбеков, І проректор Ә.С.Тасмағамбетов, ғылы-
ми жұмыс және халықаралық қатынастар жөніндегі про-
ректоры Ә.Қ.Мұқтар, «Жас дәурен» балалар кешенінің ди-
ректоры Ж.Д.Құмарғалиева, Орал қаласындағы отбасы
үлгісіндегі балалар үйінің директоры Ғ.Ә.Сенғалиева, ин-
ститут директорлары мен факультет декандары, студент-
тер қатысты.

Өткізіліп келе жатқан шара студенттер тарапынан қолдауға
ие болып, олардың әлеуметтік жағдайларының жақсаруына
септігін тигізуде. «Ректорлық бал» мерекелік шарасының өтуіне
байланысты жоғарыдағы студенттерге жаңа жылдық киім алуға
университет ректоры, академик Тұяқбай Зейітұлы қаражат бөліп,
оларға естелік ретінде сыйлықтар (БҚМУ фирмалық пакеті, фут-
болка, бейсболка және басқа да)  табыс етті.

Жаңа жылдық «Ректорлық шыршаға»  арналған  «Несмеяна  в
царстве  детства»  атты  театрландырылған  қойылымы
көрсетілді.

Студенттер мен шақырылған қонақтарға арнайы мерекелік
дастархан жайылып, шара барысында түрлі ойындар ойналды.
Мерекелік торт дайындалып, барша қатысушылар тәттіден дәм
татып, жаңа жылды қарсы алды. Балға белсенді қатысқан сту-
денттер кеш соңында бағалы сыйлықтармен және ойыншықтар-
мен марапатталды.

«Ректорлық бал» мерекелік шарасы жоғары деңгейде өтті.
Балға қатысушылар ұйымдастырушыларға алғыстарын білдіріп,
жылы лебіздерін айтты.

Дәстүрлі
ректор шыршасы
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Үстіміздегі жылы халықаралық ынтымақтастық қызметі алыс және жақын
шетел жоғары оқу орындарымен халықаралық байланыстарды ұйымдастыру
және дамыту жұмысы бойынша бірқатар елеулі жұмыстар атқарды. 2010 жылы
БҚМУ алыс және жақын шетел жоғары оқу орындарымен 11 келісім-шартқа
қол қойды. Атап айтар болсақ, Түркияның Гази университеті (12.03.10ж.), Чер-
нышевский атындағы Саратов мемлекеттік университеті (20.01.10ж.), Самара
мемлекеттік мәдениет және өнер академиясы (29.04.10ж.), Тольяттий мемле-
кеттік университеті (4.05.10ж.), Самара мемлекеттік университеті (29.07.10ж.),
РҒА Урал бөлімшесінің дала институты (11.08.10ж.), Поволжье мемлекеттік
әлеуметтік-гуманитарлық академиясы (13.08.10ж.), Орынбор мемлекеттік
аграрлық университеті (27.08.10ж.), Қырым инженерлік-педагогикалық уни-
верситеті (2.09.10ж.), Таврия ұлттық университеті (1.10.10ж.), Башқұрт мемле-
кеттік педагогикалық университеті (22.11.10ж.).

Білім ордасының халықаралық

2009/10 оқу жылында 41-ге тарта ПОҚ,
магистранттар мен студенттер конферен-
цияларға, семинарлар мен жобаларға
қатысу үшін алыс және жақын шет елдер-
ге іс-сапарға шықты.

Университетіміздегі география кафед-
расы РҒА Орал бөлімшесінің Дала инсти-
тутымен, Башқұрт мемлекеттік универси-
тетімен және Ақмола атындағы Башқұрт
мемлекеттік педагогикалық университет-
імен ынтымақтастық қатынастар орнатқ-
ан. Осы жылы кафедра доценті мен магис-
транты Орынбор мемлекеттік универси-
тетінің география және геоэкология кафед-
расына барып, ынтымақтастықтың ғылы-
ми және ғылыми-әдістемелік жұмыстары
жөнінде келіссөздер жүргізіп, Орынбор
мемлекеттік педагогикалық   институтын-
дағы магистратура, аспирантура оқулары
бойынша мәліметтер алып келді. Сапар
барысында РҒА Орал бөлімшесінің Дала
институтымен арадағы ынтымақтастық
туралы келісімге қол қо-йылды. 2010 жылы
география ғылымдарының докторы А.А.Чи-
билевтың ғылыми жетекшілігімен 3 магис-
трант магистрлік диссертацияларын сәтті
қорғады. Ал біздің университеттен Э.Ж.-
Имашев Башқұрт мемлекеттік универси-
тетінің аспирантурасында оқуда. Сондай-
ақ кафедра оқытушысы М.А. Галимовтың
Ақмолла атындағы Башқұрт мемлекеттік
педагогикалық университетіне сапары ба-
рысында қосдипломдық білім бойынша екі
университет арасындағы келісімге қол
қойылды.

2010 жылы Й. Гутенберг атындағы уни-
верситетпен жасасқан келісім-шарттың
негізінде студенттермен, магистранттар-
мен және оқытушылармен алмасу жұмы-
сы барысында бакалавриат бойынша  Гер-
манияның Майнц қаласына 4 курс студенті
М. Алексеенко 2008 жылдың қазанынан –
2009 жылдың шілде айына дейін оқуын
сәтті бітіріп, Берлиннің Техникалық универ-
ситетіне оқуға түсті. Және магистрант Л.
Кайль 2009 жылдың қазанынан-2010жыл-
дың сәуіріне дейін оқуға барып келді, маги-
стратура бойынша 2 курс магистранты Б.
Базарова 2010 жылдың             1 қазанынан
- 2011 жылдың 30 наурызына дейін ма-
гистрлік диссертацияның ізденушілік
жұмыстарымен Й. Гутенберг универси-
тетінің кітапханасы мен мұрағатына
жұмыстануға жіберілді. PhD бағдарлама-
сы бойынша ағылшын тілін оқытудың тео-
риясы мен практикасы кафедрасының

оқытушысы В.Зубков оқуға түсті. Өз кезе-
гіндеЙ.Гутенберг университетінің сту-
денттері Инга фон Рюлинг пен Юлиа Бурк-
хард біздің университетте «орыс тілі мен
әдебиеті» мамандығы бойынша 1семестр
оқып білім алды. Ал, Германиядан 1 сту-
дент А.Вилль 2010-2011 оқу жылында           1
курсқа қабылданып «Туризм» мамандығы
бойынша білім алуда.

Түркияның Гази университетімен жа-
салған келісімнің негізінде БҚМУ-дың «шет
тілі», «туризм», «халықаралық қатынас-
тар» мамандықтарының 25 студенті               1
шілде – 30 қазан аралығында жазғы тәжіри-
белерін Түркияның Анталья қаласының
отельдерінде сәтті өтті.

Қосдипломдық бағдарлама бойынша
Польшаның Быдгощ қаласындағы Халықа-
ралық туризм және мәдениет институты-
мен жасалған келісімнің негізінде БҚМУ-нің
«шет тілі» және «туризм» мамандығының
11студенті 2010 жылдың 4 ақпан - 30 сәуір
аралығында Быдгощ қаласының Халықа-
ралық туризм және мәдениет институтын-
да «туризм» мамандығы бойынша білім
алып, нәтижесінде I курсты тәмәмдаған
сертификат алды. Ал, 2010 жылдың 13
қарашасынан – 2011 жылдың 30 қаңтары-
на дейін БҚМУ-дың «шет тілі» мамандығы-
ның 4 студенті Г.Есбергенова, А.Сисеке-
шова, Г.Жанзақова, А.Арыстанова
Польшаның Быдгощ қаласындағы Халықа-
ралық туризм және мәдениет    институ-
тына қосдипломдық бағдарлама бойынша
оқуға кетті.

2010 жылы БҚМУ мен Ресей Халықтар
достастығы университеті бірлескен «Ме-
неджмент» бағыты бойынша 18 магист-
рант оқуға қабылданды. Ал, 22.11.09-
3.12.10ж. аралығында БҚМУ-нің 37 магис-
транты Ресей Халықтар достастығы уни-
верситетіне магистрлік стажировкаға
жіберілді.

2010 жылы оқытушылар алмасу жұмы-
сы бойынша тілдерді оқып-үйренудің прак-
тикалық курсы кафедрасының оқытушы-
сы М.Барадосова 3.02.10-28.02.10ж. ара-
лығында Польшаның Быдгощ қаласына
туризм, мәдениет және шетел тілдерін
оқыту үшін барған болатын. Аталған ка-
федраның аға оқытушысы Г.С.Омарова 10-
23 сәуір аралығында Астрахань мемле-
кеттік университетінің филология факуль-
тетінің сырттай бөлімінің студенттеріне
дәріс беру үшін барып келді. 2-3 қараша
күндері мәдениет және өнер институты-

ның директоры М.М.Нағымова Самара
мемлекеттік мәдениет және өнер акаде-
миясына барып, дәріс оқыған еді. Ал,   Ре-
сейдің Орынбор дала институтынан гео-
графия ғылымдарының докторы А.А.Чиби-
лев келіп, география кафедрасында лек-
ция оқыған. Және Самара университетінің
профессоры, физика-математика ғылым-
дарының докторы         Е.Я.Коган информа-
тика кафедрасында дәріс оқуда. Сондай-
ақ, Саратов мемлекеттік университетінен
педагогикалық ғылымдардың кандидаты,
доцент           В.А.Прудникова және Саратов
университетінен Калежина 2 семестрде
студенттерге дәріс оқымақшы.

2010 жылы Қарашығанақ Петролеум
Оперейтинг Б.В. (КПО) компаниясы Қазақ-
станның дарынды студенттеріне 2010-
2011 жылдарға арналған гранттық бағдар-
ламасы жөнінде хабарлаған болатын. Бұл
бағдарламаға М.Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінің әртүрлі мамандықтарының студен-
ттері қатысты. 2010 жылдың КПО     Б.В-
ның гранттарын тағайындау комитеті сти-
пендиаттарды іріктеп, соңғы шешімін
қабылдады, осы конкурстың жеңімпазы
болып университетімізден «Экономика»
мамандығының студенті Д.Кадралиева
жарияланды.

Жақында М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінде
АКЕАС шетелдерде білім беру жөніндегі
консультациялық орталығының (Ақтөбе қ.)
өкілі Қ.Исенғалиевамен кездесу болып өтті.
Кездесуге университетіміздің шет тілдер
және экономика факультеттерінің студен-
ттері қатысты. Кездесу барысында
Қ.Исенғалиева орталықтың атқаратын
қызметін және оның негізгі бағдарламала-
рын студенттерге таныстырып, соңында
студенттердің сауалдарына жауап берді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де Қазақ-
стандағы АҚШ елшілігінің ағылшын тілі бағ-
дарламалары бойынша аймақтық директо-
ры Самьюэль Гарольдпен кездесу өтті.
Кездесуге БҚМУ-нің филология факуль-
тетінің ағылшын тілі мамандары қатысты.
Кездесуді университет проректоры
Ә.Қ.Мұқтар жүргізді. Кездесу барысында
Самьюэль Гарольд пен ағылшын тілі бағ-
дарламаларының координаторы Петерова
Ольга оқытушыларға АҚШ-тағы ағылшын
тілі бағдарламаларының сұрақтары бойын-
ша лекция оқыды. Кездесу соңында БҚМУ-
нің оқытушылары өз сұрақтарын қойып,
қонақтарға алғыстарын білдірді.

 «Темпус» бағдарламасының «Персе-
ус» жобасы бойынша университетіміздің
халықаралық ынтымақтастық қызметіне
5000 € көлемінде құрал-жабдықтар алын-
ды. Бұл жобаның мақсаты - қолданбалы
ғылыми зерттеулерді және инновацияны
дамыту болып табылады. Сонымен қатар,
университетіміз «Темпус» бағдарламасы
бойынша  Поволжье мемлекеттік сервис
университетімен біріге отырып, қолданба-
лы информатика бойынша екі деңгейлі оқу
бағдарламасын шығару жобасымен жұмыс
істеуді жоспарлауда.

Немістің DAAD бағдарламасы бойынша
М.С.Пузаткина Германияның Фульда қала-
сының университетінде магистратурада
оқуда.

IREX бағдарламасы бойынша
Утешева А. АҚШ-дағы оқуын тәмамдады.

Халықаралық қатынас бөлімі.

байланыстары жайында
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ТӘУЕЛСІЗДІК
ТАҢДАРЫНА
ҚАЛҒАН
АМАНАТ

ТӘУЕЛСІЗДІК
ТАҢДАРЫНА
ҚАЛҒАН
АМАНАТ

Тәуелсіздік, азаттық, теңдік үшін күрескен ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі
«жегеніміз алдымызда, жемегеніміз артымызда» жағдайына жеткеніміз де  анық.
Шындығына келгенде, қазіргі жастардың тойлап жүрген «Студенттер күні», «Халы-
қаралық әйелдер күні» секілді мейрамдарының шығу тегі азаттыққа байланысты.
Мысалы, «Студенттер күні» 1946 жылы Прагада ел саясатына қарсы шыққан сту-
денттерді жазалап, құрбан қылғаны анық болса, «Халықаралық әйелдер мерекесі»
де әйел баласына теңдік, бостандық беру керек деген ұранмен басталып, нәтижес-
іне жеткен мереке еді. Міне, азаттық үшін тарихи күрестерді қоспағанда, мейрамға
айналған толқулар да жетерлік. Елбасымыз:  «Тәуелсіздіктің біздің бәрімізге артар
міндеті мол. Енді еңселі ел болудың жолына шыңдап түсуіміз керек. Әулетіміздің
асуы да, дәулетіміздің тасуы да өз қолымызда. Кең байтақ жеріміздің байлығы осы
даланың түпкілікті халқына да, тағдыр қосып бірге өмір сүріп жатқан басқа ұлт өкілде-
ріне де молынан жетеді. Не істесек те ақылмен істейік, арзан ұранға ермейік, ұшпа
сезімге ерік бермейік дегім келеді. Әсіресе, жастар, салқынқандылықтан, үлкенді
сыйлаудан, сөзге тоқтаудан айнымаса, қашан да достыққа адал болса, бауырмал,
кеңпейіл болса, халықтың атына сөз келтіретін ұстамсыздық атаулыдан аулақ жүрсе
деп тілейік»- дегендей, арзан ұранға жол бермей, ұлттық құндылықтарымызды баға-
лағанымыз жөн. Ұлттық құндылығымыздың бастысы толғауы жеткен «Тіл мәсе-
лесі» болмақ. «Жібекті түте алмаған, жүн етеді» дегендей ұлтымыздың рухын азды-
рып, тілімізді тоздырып алмас үшін өзге тілді біліп, өз тілімізді құрметтеп, Мемлекеттік
тіл ғана емес, одан әрі дәрежесін көтерсек болғаны. «Мен қазір «Егеменбіз, тәу-
елсізбіз!» деген шырын сөздерге бұрынғыдай масаттанбайтын болып барамын. Ол -
ол ма, азаттық алғанымызға да сенім азайды. Алматыда жүрсем де - шет елде
жүрген сияқтымын. Қала толы жарнама. Бұрын орысшасы көпте - ептеп түсінуші
едім, енді не жазу екенін мүлде түсінбеймін» деген болатын жазушы Шерхан Мұрта-
за. Біз, Тәуелсіз Қазақстан деген аты бар елміз. Атымызға затымызды сайлау бізге
қалған парыз.Сол себепті, біріншіден, «жан беріп, жан алысқан» бабаларымыздың
мұраға қалдырған ұлтарақтай жерін, тілін, дінін сақтаған абзал!

Г.БИЯШЕВА.

Алыстан «Алаш» десе - аттанамын,
Қазақпын - «Қазақ» десе мақтанамын.
Болғанда әкем - қазақ, шешем - қазақ,
Мен неге қазақтықтан сақтанамын!

Міржақып Дулатов

Тәуелсіздік... Бұл сөз әрбір тәуелсіз
мемлекеттің азаматы үшін үлкен мағы-
налы сөз.Себебі тәуелсіздік үшін кімдер
күреспеді, кімдер қан төкпеді? Қазақ да-
ласы емін-еркін тыныстап, азаттықтың
ауасын сіміріп, бодандықтың күйін кеш-
кенін тастағалы биыл, міне, 19 жыл тол-
ды. «Ғасырлар бойғы арманымызға
жеттік пе» деген қуаныш пен ертеңгі күнге
сенім жетелеген - 19 жыл. Бұл – қазақ-
стандықтардың жүрегіне жара салған
желтоқсан , бірақ тәуелсіздік жолына
шырақ болған желтоқсан.Талайлар жа-
нын тәсілім етіп, көз жасын көл ете төккен
Тәуелсіздік таңының орны сондықтан да
барша қауымға аса қымбат.

Биыл Желтоқсан қозғалысына 19 жыл
толып отыр. Сол он тоғыз жыл уақытта
біз Желтоқсанға өз бағасын бере алдық
па? Біз, жастар Желтоқсан қозғалысы
жөнінде деректі фильмдерден көріп, кітап,
газет-журналдардан ғана оқыдық. Мектеп
оқушылары Қайрат, Ләззат, Сәбиралар-
дан басқаны біліңкіремейді. Жастардың
көбісі де сондай деңгейде.Сол себептен
де желтоқсан қозғалысы жөнінде ақтаң-
дақ беттерді ашып, әлі де көбірек жазу
керек деп ойлаймын.

Қазіргі қоғамдағы жағдай бірқалыпты

Тәуелсіздікті
мақтан
етемін . . . .

ОТАН ТУРАЛЫ ЖЫР
Қазақстан – асыл мекен, Отаным,
Қымбат маған әрбір өзен, әр тауың.
Отан деген қасиетті, асыл сөз,
Отаныма бұл жырымды арнадым.

Отан, Отан – туған жері әр жанның,
Алғаш ана ақ сүтінен нәр алдым.
Өліссе де, беріспеген ешқашан,
Кіндік қаны тамған жері бабамның.

Отан, Отан - құтты мекен, кең өлкем,
Табиғаты қандай әсем, еді көркем.
Жазира дала ауасымен тыныстап,
Жазық, жазық далалармен мен келем.

Отан, Отан – кең жүректі қазағым,
Талай тарттың зар заманның азабын.
Қиындыққа қарсы тұрған мойымай,
Ер жүректі Алашыма ризамын.

Отан, Отан – қасиетті тілімсің,
Әлі күнде естіледі үнің шын.
Сөз байлығы таза алтын қорындай,
Қазақ тілім – мәртебемсің, жырымсың.

Қымбат маған көк байрақ пен елтаңбам,
Қымбат маған маржан сөзді Әнұран.
Бәйтерегім – бас қаламның символы,
Қымбат маған ең жас қалам – Астанам.

Қазақстан – мәңгі менің жырым да,
Талай тарих шежіресі бар мұнда.
Қазақ елін, қазақ жерін көркейту,
Келер ұрпақ! Ендігі сенің қолыңда.

болғандықтан, жастар жағынан ұлтжан-
дылық сезім самарқау көрініс табуда.
Жастар еліне еңбек етуден гөрі, өзі үшін
еңбек етіп, өзімді жетілдіре түссем дейді.
Отанды қорғау түгілі, өз ата-аналары ал-
дындағы борышты түсінбей жүргендер де
бар.

Адам өткеніне қарайлап, одан үлгі
алып, болашаққа қадам басуы қажет.

Біз , сол  желтоқсаншылардың  іні-
қарындастары, ұл-қыздары оларға қара-
ғанда еркіндеу, қайсарлау, қайраттырақ,
ақылдырақ, білімдірек болуымыз керек.-

Өйткені, ата-бабаларымыз, аға-апалары-
мыз алып берген тәуелсіздіктің туын жо-
ғары ұстау оңай емес, ол үшін әрбір қазақ
жастарының Отанға деген сүйіспеншілігі
бірінші орында тұрса, барлық қазақстан-
дықтың тілегі бір жерге тоғысса, бізге
одан артық не керек, яғни, достықтан, та-
тулықтан асқан қандай ұлттық идеоло-
гия қажет бізге?

Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын!

Мейірім ЖОЛЫМБЕТОВА,
З курс студенті.
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Өткен тарихымызға көз жүгіртсек, аумағы ұшқан құстың қанатымен, жер та-
набын қуырған тұлпар тұяғының дүбірімен өлшенген кең де келісті өлкені ме-
кендеген «қазақ» деген елміз. Тағдырымыз таразыға түскен шақтарда «күмбір-
күмбір кісінетіп, күреңді мініп», «қоңыраулы найза қолға алып, қоңыр салқын
төске алып», жауына атой салған батыр бабаларымыздың ерлігіне сүйендік.
Құт дарып, қыдыр қонған қасиетті  жеріміздің, қабырғалы жұртымыздың шаңы-
рағын шайқалтпауға жанын салған, теңдік пен татулықты ту етіп ұстатқан, «бас-
таса елдің көсемі, сөйлесе сөздің шешені» болған қазына кеуде қарттарымыз-
дың, қылыштың қыры, найзаның ұшына қасқая қарсы тұрған азамат ағалары-
мыздың арқасында еліміздің іргесі  сөгілмей бұл күнге жеттік.

Как говорил великий Ка-
рамзин “История ума пред-
ставляет две главные эпо-
хи: изобретение букв и ти-
пографии; все другие были
их следствием . Чтение и
письмо открывают челове-
ку новый мир…”

4 декабря в рамках Методи-
ческой недели мы, студенты-
русисты первого курса, уча-
ствовали в необычном заня-
тии по Введению в языкозна-
ние (преп. Донскова Г.А.) Сна-
чала мы познакомились с «ус-
тройством книги», узнали мно-
го новых терминов, обознача-
ющих части обложки, переплҮ-
та, страниц. Ответили на воп-
росы викторины по теме «Кни-
голюб», за лучшие ответы сту-
денты Мухамедьярова Р. и
Митрофанова Н. получили при-
зы. Затем ст. лаборант кафед-
ры общего языкознания Н.С.Ва-
литова показала нам выстав-
ку словарей и научных трудов
ППС кафедры. Стало ясно, что
любую информацию по языкоз-
нанию и литературоведению
можно получить в кабинете
русского языка и литературы
(ауд. 317).

Затем экскурсию продол-
жил рассказ зав. Отделом ком-
плектования и обработки лите-
ратуры Днекешевой Г.Б., кото-
рая рассказала много интерес-
ного  о сокровищах, выстав-
ленных в музее редких книг, о
том, как создавалась и разви-
вается библиотека ЗКГУ им.
М.Утемисова. Сколько потря-
сающих древних изданий мы
увидели: деревянные переплҮ-
ты, кожаные обложки, золотое
тиснение, яркие иллюстра-
ции!… Мы почувствовали себя
путешественниками в глубь
веков. А сколько трудов наших
преподавателей! Какие твор-
ческие люди работают здесь!

Спасибо за интересную эк-
скурсию сотрудникам ЗКГУ им.
М.Утемисова Днекешевой Г.Б.
и Валитовой Н.С. Хочется, что-
бы все студенты активно ис-
пользовали книги в своей на-
учной работе. Мы можем гор-
диться тем, что учимся в уни-
верситете с такой богатой биб-
лиотекой и работниками,  щед-
ро открывающими перед нами
«слов драгоценные  клады»…

Наталья Митрофанова,
 староста группы 03104

Менің Отаным -
ҚАЗАҚСТАН

«Елу жылда – ел жаңа» дегендей, Қазақ-
стан дербес, егеменді ел болып танылып,
дүниежүзілік аренаға шығып, үлкен бедел-
ге ие болғандығын мақтан тұтамыз. Шет
мемлекеттер өздерінің елшіліктерінен
ашып,  Қазақстан Республикасының елші-
ліктері мен өкілдіктері де шет мемлекет-
терде  ашылып, қызмет жасауда.

2010 жылы Қазақстанның ЕҚЫҰ-да бас-
шылық жасауы, біздің еліміздің әлемдік аре-
нада үлкен беделге ие болғанын және осы
мақсатта Қазақстан тарапынан жүргізіліп
жатқан іс-шараларға алпауыт мемлекет-
тер – АҚШ, Ресей, тағы басқа еуропа мем-
лекеттерінің қолдау көрсетуі біздің Тәуелсіз
елімізді дүние жүзіне өзін құқықтық мемле-
кет ретінде жоғары дәрежеде таныта

білуінің  толық дәлелі деп білуіміз керек. Осы
жоғары деңгейге көшбасшымыз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен
егемендіктің, тәуелсіздіктің аясында қол
жеткіздік деп мақтанышпен айта аламыз.

Еңселі еліміздің ертеңі болар келер
ұрпақты, ұлтжанды азаматтарды тәрбие-
леуде елеулі рөл атқарып, салиқалы да
көреген саясат ұстанып келе жатқан
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті қараша айының
29 жұлдызында «Менің Отаным – Қазақ-
стан!» атты Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төра-
ғалық етуіне байланысты арнайы акция
өткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынты-
мақтастық ұйымы тарихында мұсылман
елдері мен ТМД кеңістігіндегі мемлекеттер
арасында төрағалық ету құқығының Қазақ-
станға тапсырылуы біздің еліміз үшін үлкен
мәртебе. 1-2 желтоқсан аралығында Елор-
дамыз Астана қаласында ЕҚЫҰ Саммиті
оздырылуына орай, еліміздің барлық оқу
орындарында түрлі акциялық шаралар өз
жалғасын табуда. Біздің университетіміз
де осынау игі бастамаларды қолдау мақ-
сатында көптеген маңызды шаралар
өткізіп, өз үлесін қосуда. Егемен еліміздің
тең құқықтық мәселелерін қамтып қана
қоймай, жалпы қоғам дамуындағы айтар-
лықтай өркениетті шаралардың арқауы
болған біздің университетіміз түрлі саяси
мәселелерге өз үлесін қосып келе жатқа-
ны айғақ. Демократиялық принциптерге
сүйене отырып, жарқын болашаққа жол
ашқан, еңселі еліміздің ішкі-сыртқы саяса-
тына өзіндік ықпал жасай алатын, білімді
кадрларды даярлауда университетіміз
көптеген істер атқарып келеді.

ЕҚЫҰ-ға мүше мемлекеттер ұйым төра-
ғалығын Қазақстанға бергенде, еліміздің
барлық саладағы үрдістерін, қол жеткізген
табыстарын, саяси және экономикалық

әлеуетін, халықаралық деңгейдегі беделін
ескергендігі барша қазақстандықтарға аян.
Бұл біздің тәуелсіз Қазақстанды әлемдік
қоғамдастың мойындағанының белгісі; елі-
мізде табысты жүзеге асырылған рефор-
маларды және еліміздің ұстанған салиқа-
лы саясатын ЕҚЫҰ-ға қатысушы мемле-
кеттердің жоғары бағаланғандығының
нәтижесі; Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың жеке беделінің ар-
қасы деп түсіну қажет. Қазақстанның ха-
лықаралық беделі мен мемлекет басшы-
сының бейбітшілікті нығайту жолындағы
ерен еңбегін әлемнің мойындауы – бұл
Астанада ЕҚЫҰ Саммитінің өтуі болып та-
былады. Еліміздегі ұлтаралық татулық пен

келісімнің бірегей моделінің, республиканың
тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік-эко-
номикалық және саяси жетістіктерінің
нәтижесін әлем мемлекеттерінің түгелдей
мойындауы - біздің Еуразия барысына ай-
налуымызға салынған сүрмелі соқпақ екені
даусыз.

Үстіміздегі жылдың 14 қаңтар күні мем-
лекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан-
ның ЕҚЫҰ-ға төрағалық ету қызметіне
кірісуіне орай Үндеу жариялаған болатын.-
Үндеуде еліміздің өз миссиясын атқаруда
қандай ұстанымды алға тартатынын жа-
рия етті. Қазақстан төрағалығының ұраны
төрт «Т»-ға негізделген. Яғни, «траст» -
сенім, «традишн» - дәстүр, «транспарен-
си» - ашықтық, «толеранс» - төзімділік
ұраны таңдап алынды. Астанада ЕҚЫҰ
Саммитінің өтуі осы сенім, дәстүр, ашық-
тық, төзімділік ұранымен қарастырылған.

Республиканың «Еуропаға жол» мемле-
кеттік бағдарламасы еліміздің ЕҚЫҰ-ға
төрағалық етудегі  өзіндік «Жол картасы»
болды. «Қазақстандық жолды» ұстану бізді
Еуропамен барынша терең саяси, эконо-
микалық, әлеуметтік және мәдени гума-
нитарлық байланыстарға кеңінен жағдай-
жасауға мүмкіндік туғызды. Өзінің аз ғана
тәуелсіздік жолында егемен Қазақстанды
әлемнің жаппай тануы, бұл - елбасының
көрегендігінің, сара саясатының, білгір бас-
шы,  сардар саңлақ екендігінің дәлелі.

Ендеше, Елбасымыздың сөзімен айтсақ,
Біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға
аттандық. Қолымызда – тәуелсіздіктің көк
туы. Елтаңбамызда – бар халықтың басын
біріктірген киелі шаңырағымыз.

Арманымызды алға апарар қанатты
пырақтарымыз бар! Лайым бетімізден жа-
рылқасын!

Өз тілшіміз.
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Алматы қаласында ағымдағы жылдың 23-24 қарашасында ҚР Білім және ғылым
министрлігі Жастар саясаты департаменті және Қазақстан жастары Конгресінің
ұйымдастыруымен жас саясаттанушылар мен әлеуметтанушылардың
І Орталық Азиялық Конвенті болып өтті.

Жас саясаттанушылар мен
әлеуметтанушылардың

І Орталық Азиялық Конвенті
Аталмыш шараға республикамыздың

7 облысының, Астана және Алматы қала-
ларының 20-ға жуық ЖОО-ның оқытушы-
лары, студенттері, магистранттары, ғылы-
ми-зерттеу институттары мен сараптама-
лық құрылымдардың өкілдері, көрші ел-
дердің мамандары келді. Батыс Қазақстан
облысы атынан делегат ретінде
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың тарих
және құқық факультетінің саясаттану және
әлеуметтану пәнінің аға оқытушысы, т.ғ.к.
Хайдаров Есқайрат және әлеуметтану ма-
мандығының 4 курс студенті Нұғманов
Аслан қатынасып қайтты.

Конвенттің жұмысында Қазақстандағы,
сондай-ақ Орталық Азиядағы саяси және
әлеуметтік ғылымдардың даму ерекшелік-
тері, бағыттары, болашақ мүмкіндіктері
және аймақтағы саяси оқиғалар, интегра-
циялық процестер талқыланып, Ерлан
Карин («Нұр Отан» ХДП), Нұрлан Сейдин
(Президент жанындағы Стратегиялық зерт-

теулер институты), Ғабит Иренов (Аймақ-
тық саяси зеттеулер орталығы), Қаныбек
Иманалиев (Қырғыз депутаты), Рүстем
Қадыржанов (Философия және саясаттану
институты), Айдос Сарым секілді еліміздің
жетекші саясаттанушылары мен әлеумет-
танушылары жас ғалымдармен тәжірибе-
лерімен бөлісіп, пікір алмасты.

Ұйымдастырушылар өткізген Қазақ-
станның 2020 жылға дейінгі даму страте-
гиясын жастар арасында насихаттау ба-
ғытындағы «Қазақстан портреті – 2020: бо-
лашақ, болжамдар және сценарийлер»
атты интерактивтік ойыны қатысушылар
үшін қызықты болды. Мұнда жас сарапшы-
лар 3 топқа бөлініп, еліміздің болашақ да-
муы бойынша өз болжамдарын ұсынды.

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ басшы-
лығы мен оқытушылары тарапынан
студент жастарға саяси білім беруге,
патриоттық тәрбиелеуге ерекше мән
беріледі. Бұл тұрғыда Елбасы

Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясаты мен
Үкіметтің реформаларына қатысты
жастар арасында үгіт-насихат жұмыстары
кеңінен жүргізіліп келеді. Болашақта өз
өңіріміздегі жастардың да  саясаттанушы
және әлеуметтанушы мамандығына
қызығушылығы арта түседі, – деп
есептейміз.

А.М. НҰҒМАНОВ,
07404 тобының 4 курс студенті.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кітапханасы университеттің ақпарат-
тық орталығы ретінде университеттің оқу процесіне керекті ақпаратпен,
оқулық және оқу құралдарымен, электронды тасымалдағыш құралдардағы
ақпараттармен студенттерді қамтуда маңызды рөл атқарады.

Ақпарат алудың жаңа мүмкіндіктері
Оқырмандардың ақпараттық мәдениетін

қолдай отырып, кеңейтілген ақпарат көзін
ұсыну төмендегідей жұмыстар арқылы
атқарылады:

- оқу процесі мен оқырман сұраныста-
рына сай және еліміздің мәдени, құнды де-
ректері негізінде кітап қорын жасақтау;

- университеттің, аймақтың, жалпы
елдің ақпараттық ресурстарына жол ашып,
кітап қоры негізінде жұмыстана отырып,
пайдаланушыларға нәтижелі қызмет көрсе-
ту;

- кітапхана қызметін кафедралармен,
ғылыми және қоғамдық ұжымдар қызме-
тімен үйлестіру (байланыстыру);

Республикалық жоғары оқу орындары
аралық электронды кітапханасы - элек-
тронды білім беру ресурстарын бір ортаға
шоғырландыру мақсатында ҚР Білім және
ғылым министрлігінің (03.06.2009ж.) №260
Бұйрығы негізінде құрылды.

Республикалық жоғары оқу орындары
аралық электронды кітапхана (РЖООЭК)
жүйесіне М.Өтемісов атындағы БҚМУ
ғылыми кітапханасынан жіберілген элек-
трондық мәліметтер алғашқылардың бірі
болып қабылданды.

РЖООЭК жүйесін қолдау мақсатында
М.Өтемісов атындағы БҚМУ меморандум-
ға қол қойды.

РЖООЭК жүйесіне кіргеннен кейін мы-
надай мүмкіндіктерге ие болдық:

- Интернет желісі арқылы «е-Білімгер»
порталынан барлық ЖОО ресурстарын
қарап, ақпарат алуға;

- ЖОО өзара оқу әдебиеттерімен,

пәндердің оқу-әдістемелік кешенімен, ғылы-
ми мақалалармен алмасуға;

- РЖООЭК жүйесін интернет желісі не-
гізінде ЖОО кітап қорымен танысқаннан
кейін, қажет оқулықтарын сол кітапханаға
кіріп оқуға мүмкіндік алуға;

- Магистанттар мен студенттердің
ғылыммен айналысуына, диссертация, дип-
ломдық жұмыс жазған уақытта электрон-
дық кітапхана қорын пайдалануға.

РЖООЭК пайдалану «Келісім шарттың»
қаржылық қарым-қатынасы бөлімінде
көрсетілген.

Электронды каталог базасында респуб-
ликадағы беделді, бетке ұстар жоғары оқу
орны кітапханалары қорынан берілген
оқулықтардың, оқу құралдарының, ғалым-
дардың мақалаларының түпнұсқасы жібе-
рілген.

Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігімен 2009 жылғы 20 жел-
тоқсанда Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университетінің базасында
Жоғары оқу орындары арасында респуб-
ликалық электрондық кітапхананың және
университет порталының тұсаукесері
өткізілді.

ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім де-
партаменті РЖОО ЭК жұмысын бақылап
отырады. Ал жұмысқа ҚР ЖОО Ассоциа-
циясы тікелей басшылық жасайды. Элек-
тронды кітапхананың ресурстар қорын
құраушы электронды оқулықтар,
басылымдар, газет-журналдар және конфе-
ренция материалдары.

Электронды каталогты пайдалана оты-
рып, базада бар басылымдардың электрон-
ды түпнұсқасын оқуға болады. Студент
өзінің кітапханасын қалай пайдаланса, бұл

электронды кітапхананы солай пайдалана
алады.

Студенттер электронды кітапхана қоры-
на кіріп кітап оқу үшін М. Өтемісов атындағы
БҚМУ ғылыми кітапханасының  № 102
«электронды оқу залында» ком-
пьютерлерден оқи алады. Интернет
жүйесіне компьютерлер қосылған. КазРена
сайты http://www.rmeb.kz.

Республикалық ЖОО аралық электрон-
ды кітапхана базасына біздің кітапханадан
мынадай мәліметтер жіберіледі.

1. БҚМУ ғалымдарының оқулықтары
мен оқу құралдары.

2. Мерзімді басылымдар категориясы
(конференция материалдары).

Қазіргі таңда университет кітапханасы-
ның 300-дей электронды мәліметтер қоры
РЖООЭК базасына жіберілді.

Электронды кітапханадан мәліметтер
алу, іздеу арқылы іске асырылады. Ол әдет-
тегідей авторы арқылы, кілт сөздерімен,
басылым атымен іздестіріледі.

Электронды кітапхананың даму жоспа-
рында университет «БҚМУ ғалымдары»
Хабаршысының толық мәтінін, гуманитар-
лық және педагогикалық, экономикалық
ғылымдар саласында шыққан жаңа оқулық-
тар мен оқу құралдарын жіберу жоспарла-
нып отыр. Сондай-ақ, 2011 жылғы жоспар-
ға университеттің сирек кездесетін кітап-
тар қорының электронды нұсқасын жібе-
руді енгізіп отырмыз.

Г.З.ТАУШЕВА,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ

Ғылыми кітапхана директоры.
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1 желтоқсан ЖҚТБ-ға қарсы бүкіл дүниежүзілік күрес
күні екені баршамызға мәлім. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауында көрсетілген мәселе-
лердің бірі - салауатты өмір сүру және оны насихаттау.
Салауатты өмір салтын ұстану салауаттылыққа, тәннің,
жанның тазалығына халықты дайындаудан басталмақ.
Қазіргі таңда етек алған заманымыздың кеселі ЖҚТБ -
әрбір адамнан бастап қоғамдық, мемлекеттік,  тіпті
әлемдік деңгейде үрей туғызып отырған қатерлі дерт.
«Қауіп қайда деме, қыр астында» демекші аса қатерлі
ЖҚТБ ауруы біздің елімізде де белең алып отыр.

Сенің өмірің -
сенің таңдауың!!!

Үстіміздегі жылдың 1 желтоқсан күні  М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ-дың №1  оқу ғимаратының фойесінде 1 желтоқсан -
Дүниежүзілік ЖҚТБ-ға қарсы күрес күніне орай «Сенің өмірің -
сенің таңдауың! ! !» атты салауатты өмірді таңдау үгіт-наси-
хат шарасы өткізілді. Бұл шараның мақсаты студенттерге
XXI ғасыр кеселінің  зиянын талай адамдардың жанын қиғанын
айтып түсіндіру. Шара барысында студенттерге түсіндірме
материалдары бар кітапшалар таратылды, сонымен қатар
студенттерге сұрақтар қойылды.

1. Знаете ли вы опасности, связанные с употреблением
наркотиков?

2. Наркотик и семья совместимы они?
3. АҚТҚ және ЖҚТБ дан қалай сақтану керек?
4. АҚТҚ- ның негізгі берілу жолдарын білесіз бе?
5. Знаете ли вы где пройти тестирование на ВИЧ?
6. Является ли употребление наркотиков вредной при-

вычкой, с которой ниобходимо бороться?
7. Ты считаешь нужным пройти ВИЧ обследование?
8. Что такое наркомание?
9. Қауіпті ахуалдардан қалай аулақ болуға болады?
10. Бұл дерт туралы ойладың ба? - деген сынды қойылған

сұрақтарға студенттер жауап берді. Осындай түсіндіру  жұмыс-
тары студенттеріміздің  өмірге көзқарасын, салауатты өмір
салтын  ұстануға септігін тигізіп,  аталмыш кесел жайында-
ғы дерек деңгейлері толықтырылып, мәліметтерге қанықты
деуге болады. Сіз бен біз болып келешек ұрпағымыздың бола-
шағын ойлап, ғасыр дертіне қарсы күресейік!  Сенің өмірің,
болашағың өзіңнің қолыңда!

Альфия ЖАҚСЫҒАЛИЕВА, студенттік ректор.

В ноябре 2010 года нам – мне и еще 4 магистрантам-филологам Западно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М.Утемисова Исмагуловой Г., Дюсембиной Г., Исановой А.(кафедра казахской филологии), Кабасо-
вой Л. (кафедра теории и практики обучения английскому языку) посчастливилось пройти «Магистерскую стажи-
ровку по актуальным вопросам билингвизма, полилингвизма, теории и практике перевода» в  Российском универ-
ситете дружбы народов (РУДН) г.Москвы.

Магистерская стажировка в РУДН

Нам с трудом верилось в то, что мы попали в этот вуз, где
получили образование многие известные деятели культуры и
политики, в том числе и премьер-министр нашей страны
Карим Масимов.

Стажировка длилась 10 дней: с 22 ноября по 1 декабря.
Каждый день стажировки приносил нам много новых впечат-
лений, знаний, знакомств, эмоций.

До Москвы мы добирались на самолете, всего 2 часа –  и мы
оказались  в аэропорту Домодедово. Москва встретила нас
по-родственному, погода была такая же, как и в Уральске. За-

вания иностранных языков».
Лекции проходили каждый день с 9.00 до 17.00-18.00, в сво-

бодное время работали в  научной библиотеке университета,
побывали у памятника Абая около посольства Казахстана в
России,  на экскурсии в музее РУДН, обзорной экскурсии по
Москве на автобусе, посетили Государственную Третьяковс-
кую галерею.

В последний день пребывания в Москве был сильный мо-
роз, он как бы напоминал нам, что пора возвращаться домой.
Преподаватели, лекции, да и вся доброжелательная гармонич-
ная университетская атмосфера  оставила желание вернуть-
ся сюда еще раз.

В РУДН мы увидели другой мир, познакомились с интерес-
ными людьми,  узнали о новейших направлениях в  лингвисти-
ке, получили много опыта и впечатлений. Думаю, что эта ста-
жировка стала значимым событием в  жизни и профессио-
нальной деятельности каждого из нас  и будет хорошим стиму-
лом для развития и самосовершенствования.

Н.К. ЛЫСЕНКО,
магистрант ЗКГУ им. М.Утемисова.

тем еще 2 часа на автобусе: холмистая местность , деревья,
огромные высотные здания, и,  наконец, мы в РУДН!  Затем
знакомство с руководителями стажировки Бахтикиреевой
Улданай Максутовной и Рубцовым Вячеславом Николаевичем,
расселение в общежитие на шестнадцатом этаже, позднее
более официальное собрание в Институте иностранных язы-
ков (ИИЯ) РУДН и знакомство с программой стажировки.

Профессора и преподаватели  ИИЯ  и Университета
(У.М. Бахтикиреева, В.П.Синячкин, В.В.Дронов, Н.В. Болдовс-
кая,   Л.А.Терентьева, Н.А. Савченко, О.И.Руденко-Моргун) про-
читали нам цикл лекций по  актуальным вопросам русско-ка-
захского билингвизма и  профессионального триязычия (рус-
ский, казахский, английский). В ИИЯ при участии издатель-
ства «Макмиллан» был организован семинар по новым техно-
логиям в изучении английского языка. Также мы посетили сту-
денческую научную конференцию «Французский язык в период
глобализации», посвященную году Франции в России, где по-
знакомились с организатором конференции старшим препода-
вателем французского языка Буриной Е.В. и ее студентами.

27 ноября приняли участие  в международной междисцип-
линарной конференции «Актуальные проблемы отечественной
истории и исторической науки: I I половина XIX – начало
XXI века» (III Батаевские чтения), выступили с докладами на
секции «Проблемы межкультурной коммуникации и препода-

n 1 желтоқсан - ЖҚТБ-ға қарсы бүкіл дүниежүзілік күрес күні
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Астана қаласында өткен халықаралық “Шабыт” байқауында ең жас үміткер
болып білім ордасының мерейін үстем еткен өрімдей 17 жастағы Жәңгірова
Үміттің бағы жанып, “Дипломант” дәрежесімен марапатталды. Асқақ Астана-
дан жемісті жетістігімен оралған Үмітті құттықтап, біраз сыр бөліскен едік.

«Шабыт» фестиваліне 604 адам қатысты.
Солардың ішінде 97 адам журналистика
жанры бойынша бақ сынасты. Журналис-
тика жанры бойынша қатысқан адамдар-
дың барлығы өз істерінің шеберлері. Мен бұл
фестивальде екі жүлдеге қол жеткіздім.
Біріншісі, Халықаралық шығармашыл жас-
тар фестивалі аясында өткізілген байқауда
«журналистика» номинациясы бойынша
«Дипломант» атана отырып, «Шабыт» ме-
далімен марапатталдым. Екіншісі, «Ең жас
және белсенді қатысушы» ретінде «Әділқа-
зы алқасының арнайы сыйлығымен» мара-
патталдым. Соның ішінде қазақстандық
Жаңа «7 арна» атынан «MP-3» флешка және
«Алаш» Халықаралық сыйлығының лауре-
аты» Амангелді Мырзабеков өзінің «Сөз пат-
шасы» атты кітабын сыйға тартты. Бұл
байқау 3 кезеңнен тұрды және әділқазы
мүшелері қатынасушыларға «Мастер
класс» жүргізді. Байқау «Эстрада өнері»,
«Бейнелеу өнері», «Журналистика», «По-
эзия», «Халық музыкасы», «Классикалық
вокал», «Камералық ансамбль» номинация-
лары бойынша  өткізілді. Байқау барысында
осы аталған номинациялардың әділқазы
мүшелерімен кездесу болып өтті.

«Журналистика» жанры бойынша
байқау  «Бейбітшілік және келісім» сара-
йында «Баспасөз орталығында» өткізілді.
Мен бұл фестивальға қатысқаныма өте
қуаныштымын. Себебі, бұндай Халықара-
лық «Шабыт» фестиваліне қатысудың өзі
бір ғанибет дүние емес пе?! Осы фести-
вальға баруыма көмек көрсеткен кол-
леджіміздің дирекциясына және универси-
тет ректоратына алғысымды білдіремін.

- Шығармашылық жұмыспен қай
уақыттан бері айналысасың?

- Мен бала кезден тілші болуды арман-
дайтынмын. Неге екенін білмеймін, мені жур-
налистика, соның ішінде баспа саласындағы
журналистика қатты қызықтыратын. Бұл
жолға түсуіме маған мектеп кезінде оқып
жүргенде Аралтөбе ауылындағы қазақ тілі
мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалім
көмектескен болатын. Әлі есімде, менің ең
алғашқы мақалам аудандық «Қайнар»
(қазіргі «Сырым елі») газетінде желтоқсан
айында «Мен - тәуелсіз елімнің ұланымын!»
деген атпен жарық көрген болатын. Бұл
мақаланы жазуға мектептегі ұстазым Ай-
нагүл Анесқызы көмектескен еді. Сол кез-
ден бастап мен мақала жазып бастадым.
Менің әкем көлік жүргізушісі болып жұмыс
жасайтын. Әкем аудан орталығына барғ-
анда мен ылғида мақала беріп жіберіп тұра-
тынмын. Міне, содан бастап мен мақала
жазуды қолға алдым...

 - Қандай тақырыптарға жазғанды
жаныңыз қалайды?

- Негізі әртүрлі тақырыпта жазғанды ұна-

n Біздің сұхбат

Шалқыған
шабыт

 - Алдымен туған жеріңіз, өскен ор-
таңыз, білім алған алтын ұя - мектебіңіз
жайында айтып өтсеңіз!

Менің туып - өскен ауылым – Аралтөбе.
Балғын балалық шағымның қызықты
күндері осы ауылда өтті. Туған жер – бұл
кішкентай үйіңнің табалдырығынан бастау
алады. Содан шексіз қияға өрлеп кете бара-
ды. Өзімнің туып-өскен ортам, кіндік қаным
тамған туған жерімнен бойымдағы адам-
гершілік қасиетім, ақыл-ой парасаттылығым
тамырласып жатыр деп ойлаймын. Туған
жер, өскен ел, атамекен, атажұрт сияқты
киелі сөздер әр азаматтың жүрегіне шуақ
та, қуат та беретініне ешбір күмән жоқ,
өйткені туған жер дегенде тұла бойындағы
қаны қызбайтын, жүрегі елжіремейтін адам
баласы бола қоймас. Мен де асыл мекенімді
жүрегімнің түкпірінде сақтап, есімнен бір сәт
шығармаймын.

Мен 7 сыныпқа дейін Аралтөбе орта мек-
тебінде білім алдым. 5 сыныпты қаламыз-
дағы С.Сейфуллин атындағы дарынды ба-
лаларға арналған мектеп-интернатында
оқыдым.Содан соң В.И.Шубин атындағы
Правда орта мектебінің 9 сыныбын тәмам-
дап, мемлекеттік тапсырыспен М.Өтемісов
атындағы БҚМУ колледжіне оқуға түстім.
Мектеп кезінде де, қазір де менің сүйікті
пәндерім - математика және әдебиет
пәндері. Менің анам мектепте математика
пәнінен сабақ  береді, сол себептен де бо-
лар мен математиканы сүйіп оқимын.

- Мамандығың қандай?
- Қазіргі таңда БҚМУ колледжінде «Ақпа-

раттық жүйелер» мамандығының 2-ші
курсында оқып жатырмын.

- «Шабыт» жайында біле отырсақ?
 - Астана қаласында өткен ХІІІ Халықа-

ралық жастар шығармашыл «Шабыт» фес-
тиваліне қатысып келдім. Сайыс жоғары
дәрежеде өтті. Фестивальға Өзбекстан,
Қырғызстан, Ресей, Корея және тағы  басқа
шет елдерден келді.

 Бұл фестивальға қыркүйек айынан бас-
тап дайындалдым. «Тіл – буынсыз, Ой
түпсіз» атты кішкене ғана кітапшамды ала
бардым. Әділқазы алқасының төрағасы
Уәлихан Қалижанов (ҚР Парламент
Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Журнали-
стер одағының мүшесі) болды.  Амангелді
Мырзабеков («Азаттық» радиосының ре-
дакторы, «Алаш» Халықаралық сыйлығы-
ның лауреаты»), Қуат Әуезбай («Халық
сөзі» газетінің редакторы), Бибігүл Жексен-
бай («ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ҚР сый-
лығының лауреаты, «7 арна» және «Эра ТВ»
телеканалдарының бас директоры), Вадим
Анастасияди («Вечерний Тибилиси» га-
зетінің бас редакторы, Халықаралық сый-
лықтардың лауреаты, Грузияның қоғамдық
қызметкері) әділқазы алқасының мүшелері.

тамын. Әзірге белгілі бір бағытты таңдама-
дым.

- Жұмыстарыңыз, мақалаларыңыз
қандай басылымда жарық көріп жүр?

- Менің мақалаларым Сырым аудандық
«Сырым елі» газетінде оқушы кезімнен бас-
тап жарық көруде. Осы газетте редактор
орынбасары қызметін атқаратын Мүсірбек
аға маған облыстық «Дала дарындары»
фестиваліне қатысуға мақалаларыма та-
қырып таңдауға көмектескен болатын. Ма-
қалаларым облыстық «Айна», «Жайық үні»,
«Жайық ұстазы» газеттеріне шығып жүр.
Және университетішілік «Өркен» газет бет-
терінде жарық көруде.

- Болашақтағы ой-жоспарыңыз қан-
дай?

- Болашаққа жоспар қойғаным жоқ. Бәрін
уақыт көрсете жатар. Алдымен оқуымды
жақсы деген бағаға тәмамдау.

- Жастар арасындағы қандай мәсе-
лелерге көңілің толмайды?

- Жастар арасындағы тіл мәселесі.
Әрбір студент, әрбір жас - ертеңгі маман,
ел болашағы. Сондықтан тілімізді шұбарла-
май, ана тілін жетік меңгеріп, еркін сөйлей
білсе деймін. Өзін «қазақпын» дей тұрып,
өзгеге еліктейтін жастарға қарап қынжыла-
мын.

- «Шабыт» фестивалінен Дипломант,
Әділқазылардың арнайы сыйлығына ие
болып отырсыз. Бұдан басқа жетіс-
тіктеріңіз қандай?

- Мақала жазып бастаудан бұрын мек-
теп қабырғасында спорттың «Самбо»,
«Дзюдо» күрестерімен айналысқан едім.
Облыстық жарыстарға келіп, көптеген дип-
ломдармен марапатталып, жеңімпаз ата-
нып жүрдім. 9 сынып оқып жүрген кезімді
«Жайық-Урал» туристік-экологиялық экс-
педициясына қатысып, «Қазақстан Жас
турист» төс белгісіне ие болдым. Колледж-
ге келгелі университетішілік командалық жа-
рыстарға қатысып өз бағымды сынап
жүрмін. Университетішілік мәдени-демалыс
жұмыстарына қатынасып жүрмін.

- Өнерлі өрге жүзер деген, қаламың
ұштала берсін. Жастардың жанына жа-
қын жанашыры, халықтың қалауын дөп
басып айтатын қалаулы қайсар қызы
бол.  Ата-ана, ұстаздарыңыздың сенімін
ақтап, талай асуларды бағындыра
беріңіз демекпіз.

«Өркен» газеті.
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10 декабря 2010 года в рамках деятельности Юридической Клиники ЗКГУ
им. М. Утемисова, существующей при кафедре правовых дисциплин, был
проведен круглый стол на тему «Защита прав человека: состояние, пробле-
мы и перспективы».

В проведении круглого стола приняли участие представители государ-
ственных структур и неправительственных объединений в области обеспе-
чения соблюдения прав человека, декан факультета истории и права, препо-
даватели кафедры правовых дисциплин и студенты ЗКГУ им. М. Утемисова
специальностей «юриспруденция», «основы права и экономики», «междуна-
родные отношения».

Затем с докладами выступили дирек-
тор Департамента по защите прав детей
ЗКО – Мәсәлімов Әли Хайдарұлы, началь-
ник Западно-Казахстанской областной на-
учно-производственной лаборатории су-
дебной экспертизы – Абуов Алтынбек Га-
лымгереевич. Особый интерес вызвал
доклад председателя общественного объе-
динения «Добровольное общество инва-
лидов ЗКО» Кожжанова  Жумажана Кож-
жановича. В основном это касалось воз-
можности получения полноценного выс-
шего образования для людей с ограничен-
ными возможностями.

Кроме того, были подготовлены и выс-
лушаны доклады студентов ЗКГУ им. М.
Утемисова – это студентка группы 07410
специальности «международные отноше-
ния» Алиева Сауле и студент группы 08302
специальности «юриспруденция» Ермоль-
чев Илья.

После того, как все доклады были выс-
лушаны и обсуждены были подведены
итоги и рекомендации круглого стола:

1. Учитывая несоответствие законо-

Защита прав человека:
состояние, проблемы и перспективы

Цель проведения круглого стола - пол-
ное понимание как демократии в деле, так
и содержания прав человека – и не только
среди чиновников, ни в широких слоях на-
селения.

Основная задача - формулировка на-
учно-теоретических, методических и при-
кладных предложений по результатам об-
суждения проблем, вынесенных на круг-
лый стол «Защита прав человека: состо-
яние, проблемы и перспективы», органи-
зуемого юридической клиникой ЗКГУ им.
М. Утемисова, кафедрой правовых дис-
циплин.

На круглом столе были обсуждены сле-
дующие вопросы:

1. Защита прав человека в рамках ООН
(ратификация международных договоров
РК).

2. Защита прав осужденных в пенитен-
циарной системе.

3. Применение пыток при задержании и
допросе в отношении подозреваемых и
обвиняемых.

4. Права инвалидов на социальную за-
щиту.

5. Защита прав детей, как основа нрав-
ственного воспитания личности.

В начале круглого стола со вступитель-
ным словом выступил директор Юриди-
ческой клиники ЗКГУ им. М. Утемисова,
преподаватель кафедры правовых дис-
циплин, магистр юриспруденции Ауелба-
ев Заурбек Бактыбаевич.

Непосредственная работа круглого
стола была начата докладом директора
ЗКФ Казахстанского международного
бюро по правам человека Кочеткова Пав-
ла Михайловича. В основном он затронул
вопросы, связанные с нарушением прав
при применении пыток. После чего ему
были заданы вопросы по поводу деятель-
ности Казахстанского международного
бюро по правам человека, статистике на-
рушений за текущий год, в каких сферах в
основном нарушаются права и какова про-
цедура обращения в бюро. На все интере-
сующие вопросы Кочетков дал полный
развернутый ответ.

Следующий выступающий - старший
помощник прокурора области Мажитов Ра-
виль Сидагатович. Он особое внимание
уделил нарушениям прав человека при за-
держании, допросе и содержании в след-
ственном изоляторе. Как правило, следо-
вателями, дознавателями нарушаются
сроки содержания под стражей, не вно-
сятся соответствующие записи в книги
учета, что мешает своевременно реаги-
ровать на нарушения. Он также ответил
на вопрос: «Что делать, и куда обращать-
ся в подобных случаях?»

дательных актов друг другу, а также меж-
дународным соглашениям в сфере защи-
ты прав человека, дальнейшее совершен-
ствование законодательства в области
соблюдения и обеспечения прав челове-
ка.

2. Зачастую права граждан и иных лиц
нарушаются в результате их собствен-
ной правовой неграмотности, и нежела-
нии отстаивать свои права, не веря в

Елбасының жыл сайынғы Қазақстан
халқына Жолдауында қазақ халқының
ұрпағы жаңа заманның тілін білетін,
ағымымен бірге еріп жүретін интеллек-
туалды ұрпақ болуы керек деп айтқан бо-
латын. Студенттердің ғылымға, білімге
деген құштарлығын арттыру мақсатын-
да қараша айының 26 жұлдызында уни-
верситетішілік «БҚМУ дарабозы» атты ин-
теллектуалдық сайысы оздырылған бо-
латын. Сайысқа әр факультеттің білімге
құштар, факультет десе  қанаттары тал-
майтын пырақтары қатысты. Осынау
аламанда небір сәйгүліктер факульте-
терінің  намысын қорғады. Жүргізушілер
жарыстың басталғандығын жариялаған
кезде барлығы өз ойларын жинақтап, ой-
ларында, жүректерінде «Тек қана алға»
деген ұранмен тұрды. Алғашқы кезең
«Бәйге» деп аталды. Бұл тур мықтылар-
дан мықтыларды іріктеп шығарды. Бұл
кезеңде әр қатысушыға Қазақстан тари-
хы мен университетіміздің тарихынан 20
сұрақтан қойылды. Келесі кезең «Дода-
да» интерактивті тақтаның көмегімен
жүзеге асырылды.  30, 40, 50, 60  деп ата-
латын ұяшықтарда сұрақтар қойылып,
дұрыс жауап берген жағдайда тиісінше
әр сұрақтың нөміріне сай ұпай берілді.
Бұл кезеңнен соң «Көкпар» турына ұпай

«БҚМУ дарабозы» -
нағыз мықтыларды анықтайтын дода

саны жоғары 6 сайыскер өткізілді. Еліміз-
де үш тұғырлы тілдің меңгерілуін бақы-
лау мақсатында арнайы ұяшықтар ішіне
құрамынан бір сөз алынған мақал-мәтел-
дер жасырылған болатын. Сол сөзді
анықтап, орыс және ағылшын тіліндегі ба-
ламасын табу сол кезеңнің негізгі  шарты
болды. Бұл кезеңнен сүрінбей өткен
3 қатысушы соңғы кезең «Тартысқа»
жолдама алды. Бұл кезеңге тарих
бөлімінің студенті Сағаденова Ұлжанай,
дене шынықтыру және БӘД бөлімінің сту-
денті Габдушев Данабек және қазақ тілі
мен әдебиеті мамандығының студенті
Молдашева Айкүн өтті.

Қатысушыларға «Қазіргі студент-
тердің жағдайы қандай?» тақырыбында
пікір-сайыс ұйымдастырылды. Әр қаты-
сушы өз ойларын, өз ұстанымдарын
жинақты жеткізе білді. Алайда, қазақ тілі
мен әдебиеті мамандығының 3 курс сту-
денті Айкүн Молдашеваның ойы өзге
қатысушылардан ерекшеленіп тұрды.
Шараны қорытындылаған әділқазылар
алқасы барлық қатысушыларға алғысын
білдіріп, қазақ тілі мен әдебиеті маман-
дығының студенті Айкүн Молдашеваның
жеңіске жеткенін жариялады.

А.МҰРЗАБЕКОВ,
жаратылыстану бөлімінің 1 курс студенті.

справедливость закона и решений госу-
дарственных органов. В связи с чем ре-
комендуется проведение правового все-
обуча для населения с целью повышения
правовой культуры.

3. Тесное взаимодействие государ-
ственных структур и неправительствен-
ных объединений в области обеспечения
соблюдения прав человека.

4. Особое место уделить вниманию со-
блюдения прав и законных интересов граж-
дан с ограниченными возможностями.

5. Предложение по размещению на об-
ластных каналах программ передач, по-
священных соблюдению прав детей.

В завершении заключительное слово
было сказано деканом факультета исто-
рии и права Абулкасовой Диной Бакытжа-
новной. Она выразила благодарность
всем участникам круглого стола и поже-
лала дальнейшего сотрудничества.

ВЛАСОВА Н.А.,
 преподаватель кафедры правовых

дисциплин.
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Университетімізде студенттік өзін-өзі басқару ұйымының 5 жылдығына  ар-
налған ғылыми конференция өтті.

Өзін-өзі басқару

Ағымдағы жылдың 8-желтоқсан күні
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінде студенттік
өзін-өзі басқару ұйымының құрылғанына

жүйесіне - 5жыл
5 жыл толуына байланысты «Жоғары оқу
орындарында студенттік өзін-өзін басқа-
ру ұйымын құрудың тиімділігі, тәжірибесі,
проблемалары мен перспективалары»
атты республикалық конференциясы өтті.
Конференцияның мақсаты – жоғары оқу
орындарында студенттік өзін-өзі басқару
жүйесін енгізудегі тәжірибе, 5 жыл бойы
атқарылған жұмысты қорытындылау,
студенттік өзін-өзі басқару ұйымының
жеткен жетістіктерін мысалға ала оты-
рып, студент-жастар арасынан көшбас-
шыларды дайындаудың нақты нұсқаулық-
тарын дайындау, белгілі бір әдістемелері
бар ғылыми жұмыстардың жинағын шы-
ғару.

Конференцияның ашылу салтанатын-
да Батыс Қазақстан облысы ішкі саясат
басқармасы бастығының м.а. М.Қ.Төрегел-
диев құттықтау сөз сөйледі. Конферен-
цияның пленарлық мәжілісінде «Нұр
Отан» ХДП қалалық филиалының І орын-
басары А.А.Сарқұлов «Студенттік өзін-өзі
басқару – жастарды ұлтжандылыққа және
қоғамдық белсенділікке тәрбиелеудің
тиімді құралы», Батыс Қазақстан облысы

тақырыптарындағы баяндамаларын
оқыды. Сонымен қатар пленарлық
мәжілісте сөз алған университеттің Ұлы
Отан соғысының ардагері П.Р.Букаткин,

тыл ардагері М.Ж.Жолдықайырова қазақ
елінің тарихындағы орны ерекше шара
болған ЕҚЫҰ Саммитінің Қазақстанда
өткізілуін ерекше атап, әрбір жасты елінің
осындай жетістіктерін мақтан тұтып,
Отанның патриоттары болуға шақырды.

жүйесінің патриотизмді дамытудағы
рөлі», «Болашаққа құзіретті кадрларды
даярлаудағы жоғары оқу орнындағы өзін-
өзі басқару жүйесінің маңызы» баяндама-
ларын қорғады. Конференцияның бағдар-
ламасы бойынша 96 баяндама оқылды.
Конференция қорытындысында І секция

бойынша жүлделі І орынға - Кенжеева
Гүлбану (Батыс Қазақстан инженерлік-гу-
манитарлық университеті); ІІ орынға –
Ізтұрғанов Амандық (Жәңгір хан атындағы
БҚАТУ); ІІІ орынға – Мұстафа Алмас
(М.Өтемісов атындағы БҚМУ) ие болды.
ІІ секция бойынша жүлделі І орынға – Тау-
даева Эльмира (М.Өтемісов атындағы
БҚМУ); ІІ орынды  Егізбаева Нұрия (Евра-
зия Академиясы) және Каресов Медет
(М.Өтемісов атындағы БҚМУ); ІІІ орынды -
Ермекқалиев Тарас (М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ); Бекжанов Оралбек (Жәңгір
хан атындағы БҚАТУ) ; Абсаттырова
Айымгүл (М.Өтемісов атындағы БҚМУ
колледжі) иеленді. ІІІ секция бойынша
жүлделі  І орынға -Тлепбергенова   Айзада
(М.Өтемісов атындағы БҚМУ);ІІ орынға -
Оборина Татьяна (М.Өтемісов атындағы
БҚМУ); Масеева Ксения (М.Өтемісов
атындағы БҚМУ); ІІІ орынға – Макашева
Сабрина (ҚазИТЖУ); Асылханова Елда-
на (М.Өтемісов атындағы БҚМУ); Балмұ-
қанова Перизат (М.Өтемісов атындағы
БҚМУ) ие болды.

Ғылыми-практикалық конференциясы-
ның жұмысына «Нұр Отан» ХДП өкілдері,
жоғары оқу орындарының проректорла-
ры, оқытушылар, магистранттар, жастар
қоғамдық бірлестіктерінің жетекшілері, жо-
ғары оқу орындарының студенттері,
облыстық (қалалық) білім беру басқарма-
сының және біліктілікті арттыру институ-
тының тәрбие үрдісіне қатысты маман-
дары қатысты. Конференция қорытынды-
сы бойынша тәрбие жұмысын жүргізудің
жаңа бағыттары, еркін әдістер, білім алу-
шылардың тұлғалық дамуына көзделген
ғылыми жұмыстардың жинағын шығару
жоспарланып отыр.

Мейрамгүл СРАЛИЕВА.

ішкі саясат басқармасының жастармен
жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы
Б.М.Хайруллин  «Батыс Қазақстан облы-
сындағы жастар саясатының жүзеге
асуы», Батыс Қазақстан инженерлік-гума-
нитарлық университетінің жастар ісі
жөніндегі проректоры А.И.Абекешев
«Студенттердің арасында патриоттық
тәрбиелеудегі жастар ұйымдарының
рөлі», М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың
тәрбие жұмысы және жастар саясаты
жөніндегі проректоры Т.М.Даришева «Жо-
ғары оқу орнында студент-жастарды
ұлтжандылыққа тәрбиелеудің маңызы»

Осы тұрғыда университет ректоры, ака-
демик Т.З.Рысбековтың «Саммит жұмы-
сына сәттілік тілейміз» (Орал өңірі – 2010.
30 қараша) және студент жастарға сапа-
лы білім беру саласын жетілдіру, универ-
ситеттегі дәстүрлерді жалғастыру бағы-
тындағы «Симбиоз модернизации и тра-
диций» тақырыптарындағы (Приуралье-
2010. 23 ноябрь) мақалалары жариялан-
ды.

Пленарлық мәжілістен кейін конферен-
цияға қатысушылар 3 секция бойынша:
«Жастар -  Елбасының  саясатын  жүзеге
асыратын негізгі күш», «Өзін-өзі басқару
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Біз бүкіләлемдік дертке айналған АҚТҚ/ЖҚТБ жөнінде не білеміз?
Білгеніміз өзімізге жақсы, ал білмесек...

АҚТҚ - адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы, ХХ ғасырдың 80-жылдарының
басынан бастап танымал. АҚТҚ ағзаға түскен кезде біздің аурудан және жұқпадан қорғай-
тын иммундық жүйені бұзады. Уақыт өте келе АҚТҚ-ны жұқтырған адам жиі ауыратын бола-
ды. ЖҚТБ диагнозы (жұқтырылған қорғаныш тапшылығының белгісі) жұққаннан кейін әдетте
бірнеше жыл өткесін қойылады.

ЖҚТБ – адамның иммундық жүйесінің бұзылуынан пайда болатын ауру. Иммундық тап-
шылық әсері салдарынан бір немесе бірнеше қауіпті аурулар дамуы мүмкін (пневмония,
туберкулез, рак және т.б.), бұл аурулармен адам ағзасы күресе алмайды.

АҚТҚ - ЖҚТБ-ның басты себебі болып табылатын індет. Егер жұқпаланған адамның
қаны, шәуеті, қынап сұйықтары немесе ана сүті дені сау адамның қанына (инъекция, дене
жарасы арқылы) немесе сілемейлі қабыншақтарына түссе, жұқпалану мүмкін. Тұрмыстық
жағдайда жұқпалану мүмкін емес. Жұқпа жұқтырылған күнінен бастап ағзада өзінің бұзушы-
лық жұмысын атқарады, иммундық жүйенің жасушаларын жаулап алады. ЖҚТБ диагнозы
осы жасушалардың 80 пайызының бұзылуын білдіреді. АҚТҚ жұқпасын емдеуге арналған
дәрі-дәрмек әлі ойластырылып табылмаған. Бірақ бүгінгі таңда науқастың өмір сапасын
жақсартуы және өмірінің ұзақтығына әсер ететін дәрі-дәрмек бар.

«БІЗ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫЗ!»
атты би марафоны

Ашылу тарихы
ЖҚТБ-ның этиологиясының нәтижесінде

адамның қорғаныш тапшылығының қоздыр-
ғышы 1983 жылы ашылды. ЖҚТБ туралы ең
алғашқы ғылыми ресми баяндама ретінде,
гомосексуалистер адамдарда кездескен
белгілі емес пневмоцистік пневмония және
саркома Капоши туралы 1981 жылы шыққан
екі мақала болып табылады. 1982 жылдың
шілде айында алғаш рет жаңа ауыруға ЖҚТБ
термині қолданды. Осы жылдың қыркүйек
айында гомосексуалистер мен нашақорлар,
А гемофилиясымен ауыратын адамдарда
бірнеше қатар оппортунистік жұқпалар
диагностикасы негізінде ЖҚТБ ресми түрде
ауыру деген мағынада қолданады. 1981 жыл-
дан 1984 жылға дейін ЖҚТБ-ның таралуы-
ның дамуы жыныстық қатынас арқылы және
нашақорлықтың қауіпті екендігі туралы бірне-
ше жұмыс шықты. Оған қатар ЖҚТБ-ның
індеттік табиғаты бар екендігінің гипотеза-
сы бойынша жұмыс жүргізілді.

Адамның қорғаныш тапшылығының қоз-
дырғышын 1983 жылы бір-бірінен бөлек екі
лаборатория анықтады:

> Люк Монтанье басшылығының қол ас-
тында Францияда Пастер Институтында.

> Роберт Галло басшылығының қол ас-
тында АҚШ ұлттық рак институтында.

1983 жылдың 20 мамыр айында «Science»
журналы зерттеулер нәтижесінде науқастар-
дың ағзасында жаңа ретровирус кездескені
туралы жазады. Бұл мақалаларда жаңа ашыл-
ған қоздырғыш HTLV топ қоздырғыштарына
жататындығы мәлімдігін жазады. Зерттеуші-
лер жаңа табылған қоздырғыш ЖҚТБ-ны ту-
дыру мүмкіндігін ұсынды. 1984 жылдың ма-
мыр айының 4-і күні зерттеушілердің хабар-
лауы бойынша, ЖҚТБ-мен ауыратын 72 адам-
ның 26-ның лимфоциттерінен, пре-ЖҚТБ
жағдайымен ауыратындар арасында 21-ден
18 науқастарда сол кезде HTLV-III атты қоз-
дырғыш анықталған. Зерттеушілер 115 дені
сау бақылау топтағы гетеросексуалдардың
арасынан қоздырғышты таппады. Оның се-
бебі Т4 лимфоциттардың санының аздығы-
на байланысты, деді олар. Қоздырғыштың
алғашқы атауы АҚТҚ атауына өзгертілді.

Вирустың берілуі
АҚТҚ ағзаның барлық биологиялық сұйық-

тықтарында пайда болады. Бірақ, зарарла-
нуға қажетті қоздыруыштың керекті саны тек

қанда, шәуетте, қынапта, лимфада және ана-
ның сүтінде (ананың сүті тек нәрестелер
үшін ғана қауіпті – олардың асқазандарын-
да АҚТБ-ны өлтіретін асқазан қышқылы
өңделмейді) болуы мүмкін. Індет адамның
қан және лимфоток арқылы тікелей қауіпті
биосұйықтықтарының, сонымен бірге зақым-
далған шырыш қабыршақтарына (бұл шырыш-
тылардың сіңу қызметіне негізделеді) түсуі
жолымен де болады. Егер АҚТБ-жұқпасының
қаны басқа адамның қаны жүріп тұрған ашық
жарасына түскенде жұқпаның әсері болмай-
ды.

АҚТҚ – тұрақсыз вирус – ағзадан тыс ор-
тада, қанның (шәует және қынаптың) кебуін-
де өледі. Індет тұрмыстық жолмен беріл-
мейді. АҚТҚ 56 С градусынан жоғары жағ-
дайында лезде өледі. Бірақ, тамыр арқылы
инъекцияларда вирустың таратылуының
дәрежесі өте жоғары – 95 %-ге дейін. Ине-
мен шаншуда медперсоналға АҚТБ-ның
жұғуы жолдары да тіркелген. Бұндай жағдай-
да, АҚТБ таратылуы жолдарының алдын алу
мақсатында (пайыз үлестеріне дейін)
дәрігерлерге жоғары белсенді антиретро-
вирустік терапияның төрт апталық курста-
ры тағайындалады. Химиопрофилактика,
сондай-ақ жұқпалану қатеріне тәуелді өзге
адамдарға тағайындалады. Химиотерапия
вирустың ықтимал таратылуынан кейін
72 сағаттан аспай тағайындалады.

Әр түрлі көздер бойынша қорғалмаған
жыныстық қатынастарында берілетін
АҚТБ-ның таратылуы туралы мәліметтері
өзгеше. Таратылуы қатері көбінесе қатынас
типінен (қынаптық анустық, ауызбен) және
серіктес рөліне (кіргізуші тарап/қабылдау-
шы тарап) қатысты болады.

Вирустың өзге биологиялық сұйықтықтар-
да сілекейде, көз жасында болуы өте төмен;
сілекей, көз жасы, тері арқылы таратылу ту-
ралы ақпарат жоқ. Ананың сүтімен тамақ-
тандыру жұқпаны тарату себебі болуы
мүмкін, өйткені ананың сүтінде АҚТБ бола-
ды, сондықтан АҚТБ-мен ауыратын аналар-
ға балаларын кеудесімен тамақтандырудан
бас тарту қажет.

АҚТБ қан сорғыш масалар және басқа
құрт-құмырсқалар, ауа, қол алысу, сүйісу (кез-
келген), ыдыс-аяқ, киімдер, ваннаны, дәрет-
хананы, жүзу бассейнін пайдалану және т.б.
арқылы таратылмайды.

Емді қашан тағайындайды?
Егер АҚТҚ оң нәтижелі адамға АҚТҚ-

жұқпасына талдау өткізуден кейін бірден ем
қабылданбаса, бұл, ол адамға ешкім жәрдем-
деспейді немесе дәрігердің ол адамда
жұмысы жоқ дегенді білдірмейді. Әдетте те-
рапияны клиникалық симптом түрінде неме-
се иммундық мәртебеде қанның миллилитрін-
де 350-ден төмен СД-4 және қоздырғыштық
жүктеме 50 мыңнан 60 мың көшірмесі бол-
ғанда тағайындайды. Көп жағдайда адамда
АҚТҚ-ға бірінші рет талдау тапсырғанда
көрсеткіштер басқа болып шығады.  Ретро-
вирусқа қарсы терапия дәрігердің тағайын-
дауы, мамандардың қадағалауы бойынша
нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде қолданыла-
ды. Егер дәрі–дәрмекті дұрыс тәртіпте қол-
данбаса, ол күшін жоғалтады. Сонымен
қатар, ретроқоздырғышқа қарсы дәрі-

дәрмекті қабылдауда кері әсерлері байқа-
луы мүмкін. Дұрыс комбинацияны маман
таңдауы қажет.

Дәрі-дәрмек күшінің нәтижесі, қоздырғыш-
тың жүктеме терапиясында, яғни бірінші
айда бірден төмендеуі және белгісіз болып
келеді. Егер терапия кезінде қабылдауды
ұзақ уақыт қолданса, иммундық мәртебе-
СД-4 саны лимфоциті қалыптасады, ал қоз-
дырғыштың саны қанда көбеймейді.

Бұл қатерлі індет жайында біз білетін, біз
білмейтін жайттар бар. Университетімізде
осы бағытта нақты дерек көздері арқылы сту-
денттерге үгіт-насихат жұмыстарымен
іс-шаралар өткізіліп отырады. Осындай ша-
раның бірі М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінде
«БҚМУ Студенттер кәсіподағы» жастар
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен
жыл сайын дәстүрлі түрде АҚТҚ/ЖҚТБ дер-
тіне қарсы күрес күніне орай «Біз салауат-
ты өмір салтын қолдаймыз!» атты би мара-
фоны өтті. Байқаудың мақсаты – ғасыр дерті
АҚТҚ/ЖҚТБ, оның зияны жөнінде студент-
жастарға толық ақпарат беру, студент-жас-
тардың арасында салауатты өмір салтын
насихаттау болып табылады. Аталмыш би
байқауына университеттің 2 институты мен
4 факультетінің студенттері қатысты. Байқау
қорытындысы бойынша жүлделі І орынға –
тарих және құқық факультетінің студенттері-
нен құралған «DJ STAR» би тобы ие болса,
жүлделі ІІ орынға – БҚМУ колледжінің сту-
денттерінен құралған «Намыс» би тобы ие
болды. Ал жаратылыстану – математикалық
факультетінің студенттерінен құралған би
тобы ІІІ орынды қанжығасына байлады. Ұйым-
дастырылған шара өз мақсатына жетті деп
есептейміз. Өйткені, студенттер өткізілген
шараға белсенді қатысып, өздерінің ғасыр
дертіне айналған ЖҚТБ жайында өз ойла-
рын би арқылы шебер көрсетуге тырысты.
Ұшқыр ойлары мен ұжымда жұмыс жасай
білетіндіктерін тағы да бір мәрте көрсете
білді.

Студенттердің шығармашылықтарын да-
мыту, олардың өзекті мәселелерге деген
көзқарастарын қалыптастыру мақсатында
бұндай бағыттағы шаралар жиі өткізіліп, сту-
денттердің арасындағы достық қарым-қаты-
насты нығайтып қана қоймай, олардың бәсе-
кеге қабілетті болуына да жол ашатынына
сеніміміз мол.

Өз тілшіміз.
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2010 жылдың желтоқсан айының басында біздің республикамыздың аста-
насында халықаралық дәрежедегі маңызды алқалы жиын – Еуропадағы
Қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) Саммиті өтті. Аталған ұйым-
ның мәртебесімен есептесек , бұл шындығында тарихи маңызды  шара.
Бәрімізге белгілі, ЕҚЫҰ институты негізгі міндетіне: дағдарыс жағдайын ал-
дын-ала сақтандыру және жол бермеу, болған шиеленістерді реттеу және
шиеленістен кейінгі жағын қалпына келтіру, қаруландыруға бақылау, алдын-
ала сақтық,  сенім деңгейін нығайту,  экономикалық және экологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты т.б. мәселелерді шешу жөніндегі әлемдегі
ірі аймақтық ұйым болып табылады. Ол Еуропада, Солтүстік Америкада және
Орталық Азияда орналасқан 56 елді біріктірді. Олардың басшылары үстіміздегі
жылдың желтоқсан айының басында континенттік сипаттағы маңызды халы-
қаралық келелі мәселелердің шешімін бірлесіп қарау үшін жер жәннаты Аста-
на қаласында басқосты.

n Саясат

ТМД елдерінің ішінде Қазақстан сияқ-
ты жас мемлекеттің бірінші болып осын-
дай деңгейдегі халықаралық алқалы жи-
ынды өткізуі оның азаматтарына заңды
мақтаныш сезімін ұялатады  және де
кейбір таңырқауды да туғызуы мүмкін.
Егер жуық арадағы жаңа тарихқа және
халықаралық қоғамдастықтың осындай
шешім қабылдауына түрткі болған объек-
тивті факторлар-ға назар аударсақ, ЕҚЫҰ

2008 жылдан бастап біздің республи-
камыз өздігінен халықаралық ұйымның
Төрағалық қызметін атқаруда.

1999 жылы Алматыда ЕҚЫҰ Орталығы
ашылды, ол 2007 жылы Астанадағы ЕҚЫҰ
Орталығы болып өзгертілді.

Жалпыеуропалық Кеңестердің құра-
мына енгеннен бастап Қазақстан оның
болашақта дамуына әрқашанда белсенді
атсалысты, соның ішінде халықаралық
ұйымға айналуына себепші болды. Бұл
ретте Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың ма-
ңызды рөл атқарғанын атап өткен жөн.
Ол Хельсинкиде (1992 ж.), Будапештте
(1994 ж.), Лиссабонда (1996 ж.) және де
Стамбулда (1999 ж.) өткен ЕҚЫҰ Сам-
митінің барлық жұмыстарына қатысты.
Сонымен қатар, жыл сайынғы ЕҚЫҰ-ның
Сыртқы Істер министрлер Кеңесінің оты-
рыстарында Қазақстан ұдайы сыртқы
саяси ведомствосының басшысы ретін-
де ұсынылған, ал қазақстандық парла-
ментарий осы ұйымның Парламенттік
Ассамблея жұмысына қатынасып оты-
рады.

Соңғы онжылдықтарда экономикалық
және саяси тұрақтылықтың аймағы бо-
лып отырған, Еуразия ортасында маңыз-
ды орны бар Қазақстанның тек өңірде ғана
емес,  бүкіл  еуразиялық кеңістікте
бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда ма-
ңызды рөл атқармауы мүмкін емес. Біздің
еліміздің геосаяси жағдайының өзі Еура-
зия-дағы тұрақтылық пен сенімді күшей-
тудегі маңызды рөл атқару қажеттілігін
әлден-ақ болжап бергендей. Осыған орай,
қазіргі уақытта Қазақстанның еуропалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде континен-
талдық шектен ары асатыны жайлы те-

зисті дамытуын  атап өткен  маңызды.
Бүгінгі таңда Халықаралық қауымдастық-
тың да еуроатлантикалық және еурази-
ялық қауіпсіздік категориясын жиі қолда-
нуы кездейсоқ емес.

Бүгінгі таңда посткеңестік кеңістіктегі
жаңа тәуелсіз мемлекеттер мен еуро-ат-
лантикалық ұйымдар және құрылымдар-
мен сенімділік және құрылымдылық қаты-
насы бар Қазақстанның, олардың өзара
байланыс орнатуында өзіндік үлесін қос-
қаны туралы да атап өтуге болады. ЕҚЫҰ-
ның  негізге алатын  құжаттарындағы
көптеген маңызды жағдайларды біздің
еліміз өзіндік тәжірибесінде берілген жос-
пардағы ең маңыздысы болып табыла-
тын , соның  ішінде үгіт-насихат  және
төзімділіктің сарамандық қорғанысы мен
жаңа заманға сай күрделенген қоғамның
толеранттылығын шынайы бейнелейді.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес ,
ағымдағы жылы мәртебелі халықаралық
ұйым-ға Қазақстанның төрағалық етуі
сынды, ЕҚЫҰ Саммитінің Еуразия жүрег-
інен орын алған Астанамызда өтуі де та-
ңқаларлық жайт болмауы  тиіс .  ЕҚЫҰ
төрағасы ретінде Қазақстанның басты
идеясы  – ЕҚЫҰ-н  еуро-атлантикалық
ұйымнан еуроазиаттық ұйымға айналды-
ру болса, бұл айрықша символдық мәнге
ие. Біздің республиканың бұл ұсынысы

ЕВРАЗИЯ
ӨТКЕН САММИТ

жүрегінде
Саммитінің Қазақстанда өтуінің заңды-
лығы мен қисындылығына көзімізді жет-
кіземіз.

Қазақстан туралы ТМД-ның өкілі реті-
нде айтсақ, мына жайды кеңінен таратқ-
ан жөн : өткен  ғасырдың  70-жылдары
Еуропадағы қауіпсіздікті нығайту және
әскери қарама-қарсылықты азайту ша-
раларын жасау үшін 33 еуропалық мем-
лекеттің, сонымен бірге АҚШ және Кана-
да өкілдерінің тұрақты әрекеттегі күші бар
халықаралық форум ретінде КСРО-ның
және Еуропаның социалистік мемлекет-
терінің  бастамасымен  «Еуропадағы
қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесі»
(ЕҚЫК – ЕҚЫҰ-дың негізін қалаушы) ша-
қырылды. КСРО құлағаннан кейін 1992
жылдан бастап посткеңестік кеңістіктегі
тәуелсіз мемлекеттер,  соның ішінде
Қазақстан да ЕҚЫК-не қосылды . Сол
жылдың 8-шілдесінде біздің республика-
мыз ЕҚЫК-нің Хельсенкилік қорытынды
актісіне, ал 23-қыркүйекте жаңа Еуропа
үшін болған Париж Хартиясына қол қойды.

Сөз жоқ, біздің мемлекетіміз өз тәуел-
сіздігінің алғашқы жылдарында әлемдік
қоғамдастықтың және ЕҚЫҰ сияқты ха-
лықаралық ұйымдардың қолдауына зәру
болды . Сонымен бірге халықаралық
қоғамдас-тық сол уақытта әлемдік ядро-
лық арсеналдың иесі болып отырған жас
мемлекеттің сындарлы болжамды сыр-
тқы саясатына қызығушылық танытты.
Қазақстан саналы түрде өзінің ядролық
арсеналынан бас тартқан соң, кейін біздің
республикамыз ішкі және сыртқы теңде-
стіру саясатына, көп тарапты серіктес-
тікке және экономиканы ырықтандыруға
бет алған кезде ЕҚЫҰ әрқашанда дәйекті
бейбітшіл сыртқы саясатты жүзеге асы-
рып отырған Қазақстанды тек қана Ор-
талық Азия өңірінде ғана емес, сонымен
қатар барлық посткеңестік кеңістіктегі

өзінің сенімді серігі ретінде көреді.
1994 жылы Будапештте Еуропадағы

Қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы-
ның (ЕҚЫҰ-ның) алға қарай дамуы мақ-
сатында Саммит кеңесі өтті.

1995 жылы Вена қаласында ЕҚЫҰ-ның
әртүрлі қызметіне араласуын қамтама-
сыз ететін Қазақстанның Тұрақты Өкілдігі
құрылды.

жаһандану әлеміндегі бүгінгі күннің тала-
бынан туындағанын байқауымыз керек,
егер жаһандық тұрғыда мәселелер орын
алса, онда әлем бірыңғай «тығыз» бай-
ланыста болмақ.

Қазақстан Республикасы  ЕҚЫҰ-на
қолайлы, тиімді, белсенді түрде төраға-
лық етуде және ел ішінде ғана емес, бүкіл
әлемде өзекті болып саналатын  түрлі
мәселелерді шешу жөніндегі өз міндетін
атқаруға тырысуда. ЕҚЫҰ-ның негізгі мақ-
саты – қазіргі заманғы елдердің тұрақты-
лығы мен қауіпсіздігі үшін халықаралық
терроризм, діни экстремизм, жасырын
(заңсыз) қоныс аудару, қылмыстық істер
тәрізді маңызды мәселелер мен нақты
шараларды қолға алу және оларға қарсы
күрес түрлерін жүзеге асыру болып та-
былды.

Нақты айтқанда, орта-азиялық мем-
лекеттің, яғни Қазақстанның ЕҚЫҰ-на
төрағалық етуі, ұйымның бүгінгі таңдағы
халықаралық талаптарға сәйкес мәселе-
лерді, олардың жаңашылдықпен шешілу
жолдарын , сондай-ақ еуразиялық
қауіпсіздіктің нақты мәселелерін шешуге
қажетті стандартты  емес  шараларды
қозғауына негіз  болмақ. Бүгін  де
қауіпсіздік пен тұрақтылықтың Еуропада
толық түрде қамтылмағандығы, Азиямен
деңгейлес екендігі баршаға мәлім. Сон-
дықтан  Қазақстан  Астанадағы  ЕҚЫҰ
Саммитін жоғары деңгейде өнімді және
пайдалы өтті деуге болады. Бұл өз кезе-
гінде еуразиялық кеңістіктегі бейбітшілік
пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі
мәселелерді шешуде жаңа форматтар-
дың пайда болу мүмкіндігін білдіреді.

14

Қазақта «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген
бір жақсы-ақ сөз бар. Өз өмірің, өз қолыңда. Оны қалай құрамын
десең де өз еркің. Сәби кезде адам болғаныңша ата-анаңның
ықпалы зор болмақ. Қалай күтсең солай жемісін беретін бақша
ағаштары секілді, мектеп бітіріп кеткенше ата-анаңның қарауын-
да боласың. Ал студент атанып, үлкен өмірге қанат қаққаннан
бастап сені ортаң тәрбиелейді. Ортаңдағы адамдар қандай бол-
са, сен де солардың ықпалына үйреніп кетесің. Егер жақсы
әрекеттерге үйренсең, онда өмірде өз орныңды табуға зор үлес
қосады. Ал бойыңды алыс ұстауға тиіс әрекеттерді әдетке ай-
налдырсаң, өзіңе ор қазғаның болмақ. Жап-жастайынан алко-
гольдік ішімдіктер ішіп алып аузынан «ақ ит кіріп, көк ит шыға-
тын» не темекіні атасынан қалған астай сіміріп тұратын жаста-
рымыз да кездеседі. Қоғамның дамуына кері әсерін тигізетін
мұндай әдеттердің қатары жылдан-жылға көбейіп келе жатыр.

Жыл сайын дүние жүзінде темекі шегудің салдарынан 4 млн.
адам қайтыс болады екен. Мұны жыл бойына әр күн сайын 25
авиалайнер апатқа ұшырап, сол себепті түгел ажал құшқан пасса-
жирлердің санымен салыстыруға болады. Бүгінде жер шарында
1,2 млрд. адам темекі шегетін көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының дерегі бойынша, 1997 жылы темекіден 3 млн.
адам қайтыс болған болса, бұл көрсеткіш жыл сайын 33 пайызға
өсіп отырған. Бұл – бұл ма? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы-
мының есебіне жүгінетін болсақ, егер жағдай өзгермесе, онда
таяу жылдарда жарты миллиард тірі адамның түбіне темекі жетуі
мүмкін көрінеді. Бұл қолайсыз мәлімдеме үрейлендіріп, үркіту үшін
емес, нақты факт негізінде жасалып отыр. Ал, Қазақстанға келер
болсақ, қазіргі уақытта 5 миллионға жуық адам темекі шегеді екен.
Оның басым бөлігі орта жастағы адамдар болса керек.

Темекіні тұтатқаннан кейін, оның құрамындағы улы заттар, шы-
лым шегу арқылы өкпеге енгеннен кейін денсаулыққа айтарлық-
тай қауіп төндіреді. Ол улы заттар, ауыз және өкпе арқылы қанның

n Денсаулық
5. Қол-аяқ тамырлары бірте-бірте бітеледі. (Гангренаға айна-

лып, қол, аяқ кесілуге дейін барады).
6. Миды қамтитын тамырларда да қатаю пайда болып, клетка-

лары өледі және ол орнына қайтып келмейді.
7. Жүрек ауруларына (инфарк) шалдығады.
8. Тез қартаяды, теріде әжім пайда бола бастайды.
9. Бел әлсіздігінің ең басты себебіне айналады.
10. Темекі өрттің шығуына да ықпал етеді. Соның кесірінен үй,

орман өртеніп, адам өліміне де душар етуі мүмкін.
11. Темекі екіқабат әйелдерге зиян береді. Сырқат сәбидің

дүниеге келуіне негіз болады. Тіпті, баланың өлі тууына да себеп
болуы ықтимал. Түсік тастауға да алып келуі ғажап емес, т.б.

12. Бала емізетін әйелдерде никотин емшек сүтіне араласып,
осы арқылы сәби уланып, туберкулез, өкпе, мазасыздану, т.б.
сырқаттарға ұшырайды.

Никотиннің залалсыздандырылуының көп мөлшері бауырда,
сонымен қатар бүйрек пен өкпеде болады. Никотин және оның
өнімдері шылымды шеккеннен кейін несеппен 10-15 сағат бойы-
на бөлінеді.

Темекі түтінінің қауіпті қоспасы ысты газ болып есептеледі.
Ол, шылым шегушінің жүрек ишемиялық ауруының дамуының ең
басты себебі. Ысты газ біртіндеп уақыт өткен сайын адам дене
мүшесіндегі оттегінің жетіспеушілігін тудырады. Ысты газ оттегі-
не қарағанда 250 есе жеңіл гемоглобинмен байланысқа түсіп,
оттегіні гемоглобиннен ығыстырып тастайды. Бұл ауруды гипок-
сия деп атайды.

Темекіде смола заттарының көп мөлшері болады. Ол заттар
шылым шеккенде дене мүшелеріне жеңіл түрде өтіп кетеді. Егер-
де адам күніне бір қорап темекі тартатын болса оның өкпесіне
700 гр смола түседі, оның құрамында 100-ге жуық әртүрлі канце-
рогендік заттар бары анықталған. Ол канцерогендік заттардың

құрамына өтеді. Бұл заттарды үш топқа бөледі: никотин, смола
заттары және ысты газ. Сонымен қатар темекі түтінінде синилдік
қышқыл, канцерогенді және радиоактивті изотоптар бар.

Бұл заттардың ішіндегі бәріне белгілісі – никотин. Ол өкпеден
қанайналым мүшелеріне өтеді де басқа әртүрлі органдарға жа-
ғымсыз әсерін тигізеді. Никотин – у, оны үлкен мөлшерде қолдан-
ғанда: тамыр соғуын жиілетеді, басты айналдырады, вестибуляр-
лық аппараттың жұмысын бұзады, салқын тер шығып, құсықты ту-
дырады және адам бозарып кетеді.

Никотин темекі өсімдігінен шыбын-шіркейлерден қорғалу үшін
синтезделеді, сондықтан оны табиғи инсектицид деп те атауға
болады. Егер де құстың (торғайлар немесе көгершіндердің) тек
тұмсығына ғана  никотинмен суланған шыбықты апарсаңыз-ақ бол-
ғаны олар  өліп қалады. Үй қояны? никотин тамшысынан, ал ит?
никотин тамшысынан өліп кетеді. Адамды өлтіруге никотин
мөлшері 50-100 мг болса-ақ жетіп жатыр, немесе 2-3 тамшысы да
жеткілікті. Бұндай мөлшердегі никотин 20-25 сигаретті тартқан-
нан кейін-ақ адамның қанының құрамында жиналады. Шылым шегіп
жүрген адам не себептен бірден өліп кетпейді, себебі, ол сига-
ретті біртіндеп, ұзақ уақыт шеккендіктен тез өлуге душар болмай-
ды. Оның тағы бір себебі темекінің құрамындағы никотиннің бір
бөлігін басқа бір улы зат формальдегид нейтралдайды.

Шылымды ылғи тартудың салдарынан, өлімге апармайтын
мөлшері, никотинге деген әдетті тудырып, шылым шегуге құмар-
лықты тудырады. Никотин адамның дене мүшелеріндегі зат алма-
су құбылысына қатысып, бөлінбес бір бөлігі болып қалыптасады.
Бірақ, егер бір реттік шылым шеккенде адам никотиннің көп
мөлшерін алса,  ол өлімге себеп болады. Улы заттар қан арқылы
адам организмінде бар-жоғы 21-23 секундта айналып өтеді. Егер
шылымшы сигаретті ұзақ сорып тұрмаса, онда никотин тіл және
жақтың шырышты қабығы арқылы қанға өтеді.

Біз бір ескеретін нәрсе – бір бөлке нанның құны бұл күнде
орташа есеппен 50 теңге тұрады. Бұл – бір адамды аштықтан
аман алып қалатын тағам мөлшері. Ал, енді темекінің адамдар-
дың денсаулығына зардабы қандай? Темекінің әр талы адам өмірін
12 минутқа қысқартатыны дәлелденген шындық көрінеді. Сондай-ақ,
оның басты зияндылықтарын айтар болсақ, төмендегідей тізім
пайда болады:

1. Ерін тіл және өңеш рагына жол ашады.
2. Ас қорытуды қиындатады, тәбетті қайтарады.
3. Асқазанда жара пайда болуына көп әсері бар.
4. Өкпе мен көмекей рагына ұшыратады.

(қатерлі ісік тудыратын заттар) ішіндегі ең қауіптісі бензпирен
болып есептеледі.

Осы, жуық араға дейін никотин темекінің нөмір бірінші улы
заты деп саналып келген болса, қазіргі күні бірінші орында те-
мекінің радиоизотоптары болатындығы анықталды. Темекі
түтінінің радиоактивті заттары өкпе талшығында, сүйек мүжігінде,
лимфа түйіршіктерінде, ішкі бездерде жинақталады да айлап, мейлі
жылдап, ұзақ уақыт бойына сыртқа түзіліп шықпай, өздеріне сай
зиянды әсерлерін жалғастыра береді. Темекі радиоизотоптары-
нан әсіресе полоний-210 және қорғасын-210 қатерлі ісіктерді ту-
дыратын ең басты улы заттар болып табылып отыр. Бұл заттар
темекі шегушілердің генетикасын зақымдайтын ең негізгі себеп-
тер. Адамды 200 рет рентгенге түсіргенде денеге өтетін радиа-
циялық мөлшерді, адам күніне 20 сигарет тарту арқылы-ақ қабыл-
дап жатады.
Шылым шегудің зияны туралы бірнеше қызықты оқиғалар:
1. Темекінің түтіні автомобильдердің шығаратын зиянды зат-

тарынан да 4 есе көп зиянды болады.
2. Бір куб миллиметр темекі түтіні 3 млн. ыстың бөлшектерін

құрайды.
3. Әрбір сигарет денедегі 25 мг С витаминін нейтрализдейді,

бұл дегеніміз бір апелсиннің құрамындағы С витаминіне тең бо-
лады.

4. Герман ғалымдарының зерттеуінше бір сигарет адам өмірін
12 минутқа кемітеді.

5. 20 сигар тарту арқылы, адам күніне бір сигареттің түтінінен
580-1100 есе артық кір ауамен дем алғандай болады.

6. Темекі тартатын адамның өкпесі темекінің түтінінен смо-
лаға ұқсап кетеді. Бір жылда темекі тартқыш адамның өкпесіне
800 г. темекі смоласы жиналады.

7. Егерде адам 15 жасынан бастап темекі тартса, оның өмір
сүру жасы 8 жылға қысқарады. 15 жасында темекі тарта бастаған
адамдар 5 есе көп өкпе қатерлі ісігінен қайтыс болады, 25 жасын-
да темекі тарта бастаған адамдарға қарағанда.

8. 70 жыл бойы адамның 2575 млн. рет жүрегі соғады. Ал,
темекі шеккеннен кейін жүректің соғуы жиілейді де жұмыс істеуі
жылдамдайды. Егерде адам күніне 20 сигар тартса, оның жүрегі
10 сағат бойына жүрегі жиілеген соғумен жұмыс істейді. Сондық-
тан, оның жүрегі 70 жылдық 2575 соғуды, әрине одан қысқа уақыт-
та соғып бітіреді. Сондықтан да темекі тартқан адамның өмірі
қысқа болады.

Ғаламтор көздерінен жинақтаған Г.БИЯШЕВА.

БОЛАШАҒЫҢДЫ ӨЗ ҚОЛЫҢА АЛҒАЙСЫҢБОЛАШАҒЫҢДЫ ӨЗ ҚОЛЫҢА АЛҒАЙСЫҢ
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Біз үшін әр оқу жылы абитуриенттердің
университетке көбірек түсуімен құнды.
Көбірек түсті ме, онда ондаған оқытушы-
лардың еңбегі жанғаны. Яки, Ақболатов
Айдарбек (кәсіптік бағдар жұмысына жау-
апты) оқытушының «жұлдызының» жанғаны.
Айтқандайын, биыл 1-курс студенттері
біршама жиналды.

Біз бұларды М.Әуезов айтқандай: «Жыл
келген жаңалықтай сезінеміз» деп, қысқа-
сы бек қуанып қарсы алдық.

«Әдебиет теорияларына кіріспе» – өте
қызықты һәм, қиын пән». Қызықтысы – оқулығы
көп, материал іздеп шаршамайсыз, толып-
ақ тұр. Бірақ «көз қорқақ», материал көп бо-
лғасын: «алайын анасын ба, мынасын ба»
деп жүргенде алуан уақыт өтеді. Оның есес-
іне «перваш» болғасын кітап табу, тапсаң
кітапханашыдан сұрап алу, әсіресе жаңа-
сын табу қиын-ақ. Ал «студенттің өздігінен
жұмыс істеуі» – бір қиямет. Ізденудің жолын
білмейді, білсе материалы өте көп, қайсы-
сын таңдауды тағы білмейсіз, қысқасы се-
минардағы «СӨЖ-ге» дайындалмағаннан
дұрысы жоқ. Бірақ «перваш» оқымайды екен
деп, тоқтап жатқан біз жоқ. Әуелі жөн көрсетіп,
сосын мықтап «ұрсамыз», бірақ қарқын
төмен. Жақсы студенттер бар. Бірден қала
мектебінен түскен Сәкен мырзаның қарқы-
ны біршама тәуір. Гүлім ханым ойлы, бай-
салды,  жауабы кәдімгі «ересектердей».
Өзгелері де «тұтанғысы» келіп тұр, бірақ
«қалауын» таба алмай әбігерге түсіп жүр...

Биыл Ақболатов пен Айнұрлар (жазда

құжат қабылдады) «өнімдері» өте бақытты.
Келмей жатып ақиық ақындар Ақұштап, Қай-
рат, Өтежан Нұрғалиевтермен кездесіп
қалыпты. Ал өткенде университет әдебиет-
шілері үшін «ақ түйенің қарны жарылды да»
қалды. Білім ордасына дана Әбіш (Кекілба-
ев), «етекті Махамбет» Фариза ақын (Оңғар-
сынова) және үлкен ғалым Мырзатайлар
(Жолдасбеков) келді. Бұл әдеби оқиға көп
жүректерге білім жарығын  жақты, «перваш-
тар» біраз есейіп қалды.

Өткен кездесуде  Ақмаржан сол Фариза
апасын жақақтап жүрген. Тегін емес екен.
Қасиетті апасының орамалын тәбірікке
алып қалыпты. Өзінің осы үрдісін төмендегі
жыр жолдарымен көмкеріпті. Болашақ ақын-
дар, менің бірінші курс студенттерім үшін
осы өлеңді жариялауды жөн деп таптым.
Артық-кем әрекетіме оқырмандардан күні
бұрын ғафу өтінемін.

Ақмаржан Таубаева

ФАРИЗА АПА ОРАМАЛЫ
Қаладым мойныңдағы орамалың,
Әбестеу өтінішпен мазаладым.
Кеш, апа, айып етпе, еркелесем,
Бұйымтай, ырым етіп, қалап алдым.

Келеді қанша көрсем құшақтағым,
Ойым жоқ шын сезімді тұсап қалғым.
Анаммен құрдас ақын, жанашырым,
Арманды биік қойдың, ұсатпадың.

 Жасымды көзімдегі құрғатқансың,
Анамдай жылы жүзбен үн қатқансың.
Дұрыстап үй-жайымды, жағдайымды,
Хал сұрап, талай рет сырласқансың.

Алқызыл орамалың қалап алдым,
Білмеймін, мұны қалай бағаладың...
Менде бір тентек әуес бар еді, апа,
Жинайтын орамалын аналардың.

Дұрысын не бұрысын бұл ісімнің,
Білмеймін, әсері ме жыр күшінің.
Кішкентай орамалың тілекшісі,
Бастаған бір ерекше жұмысымның.

 Міне, студенттер Төлеген Айбергенов
аталарың айтқандай: «Өлең деген тумайды
жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта»
дегені осы. Өлеңнің қозғау-күші ақын шабы-
тында. Ал шабыт – көңіл-күйдің вулканы. Ол
қатты күйзелсең, не оқыс қуансаң – атылып
кетуі мүмкін. Ақмаржан апаларыңның
«Тәбірігінен» әп-әдемі өлең туған. Әділ қазы-
сы – өздерің, жас өркен!

Серікқали ШАРАБАСОВ,
Академик Қажым Жұмалиев атындағы бірлестік жетекшісі

Ал менің бақылауымша, біраз жүрегінде
оты барлар дүр  сілкіп алды. Соның бірі –
университеттің бұрынғы студенті, «Жайық
ұстазы» газетінің бас редакторы, ақын Ақмар-
жан Таубаеваның бүкіл шығармашылығына
тоқталудың қажеті аз.  Республикалық жыр
мүшәйрасына қатысқан, біраз ірі баспалар
жүзін көрген, прозалық кітаптары да бар,
облыс атын елге әйгілеп жүрген қарындасы-
мыздың бірі. Жасынан өмір тепірішін көріп,
тұрмыс ауырлығын да біршама тартты. Ата-
анасыз бауырларын ел қатарына қосқасын,
облыс орталығына келді. Біздің безбүйрек
Орал «Ақмаржан келді» деп құшағын ашқан
жоқ. Қос балапанымен келген ананы суық,
безеріп қабылдады. Уақыт өткен сайын жас
ақын, жас ананы тұрмыс қиыншылығы қыл
бұрауды шиыра түсті. Енді «өлдім» дегенде
Оралға Фариза ақынның келе қалғаны....

 Тентек ақын  қыздың көз жасын көріп,
қала басшылығын қыспай ма? Арқасын
қамшы, намысын ұят қысқан олар Ақмаржан,
Ұлдайларға (Сариеваға) үй берген.

8 декабря 2010 года в рамках Международного года биоразнооб-
разия проектом ГЭФ/ПРООН/Правительства РК «Сохранение и ус-
тойчивое управление степными экосистемами» совместно с ЗКГУ
им. М. Утемисова был проведен Круглый стол на тему: «Сохранение
степных экосистем Западно-Казахстанской области путем созда-
ния особо охраняемых природных территорий».

Важнейшая задача сегодняшнего дня

 В настоящее время актуальность про-
блем экологии в нашем крае обсуждается
на самых разных уровнях, представители
правительства и общественности, специ-
алисты в вопросах охраны природы совме-
стными усилиями пытаются найти правиль-
ные пути решения возникающих проблем.

В работе круглого стола приняли учас-
тие депутат Мажилиса Парламента РК –
Киянский В. В, представители Комитета
лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК,
акимата ЗКО, областных и республиканс-
ких природоохранных госструктур, науч-
ных, учебных и общественных организаций
региона. Также в работе круглого стола
приняли участие преподаватели ЗКГУ с
кафедр географии, биологии и экологии –
Дарбаева Т. Е., Байдулова Л. А., Фартуши-
на М. М. и другие.

Во время круглого стола обсуждался
вопрос создания государственного при-
родного резерва «Бокейорда-Жайык» и
охраны уральской популяции сайгаков,

были обсуждены и про-
думаны направления со-
вместного сотрудниче-
ства по проведению на-
учных исследований на
участке «Бокейорда-
Жайык» для последую-
щей подготовки  есте-
ственно-научного обо-
снования природного
резерва.

Рассказывает кандидат биологических
наук, руководитель Центра экологии и при-
родопользования Карагойшин Ж. М:

- Вопросы экологии ЗКО на сегодняш-
ний момент актуальны, и обсуждение их на
столь высоком уровне не только подтверж-
дает это, но и дает возможность уверенно
говорить о том, что принятие решений этих
проблем в скором времени будет приведе-
но в действие. Создание особо охраняе-
мых природных территорий – одно из наи-
более верных решений этой проблемы, и

этому свидетельствует огромный мировой
опыт…. В настоящее время степи являют-
ся наименее защищенным типом экосис-
тем в Казахстане….

В процессе дискуссий все участники
круглого стола пришли к единому мнению,
что государственный природный резерват
«Бокейорда-Жайык» станет первой осо-
бо охраняемой природной территорией со
статусом юридического лица и строгим
режимом охраны в Западном Казахстане.

Константин РОМАНОВ.

ӨЛЕҢ ДЕРТІ
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Рис. 4.2 Мнения о приоритетных факторах
жизненного успеха (в %)

Собранные факты свидетельствуют о том, что абсолютное
большинство настроенных на достижение жизненного успеха
студентов (59%) связывают это достижение в первую оче-
редь с таким фактором, как их личные качества и успехи. Сре-
ди этой категории респондентов выделяются студенты фа-
культета истории и права (72%). Вторым, судя по количеству
отметивших его респондентов, фактором жизненного успеха
для студентов университета является помощь со стороны
родителей и родственников (44%). Среди тех, кто его обозна-
чил, в свою очередь, заметно выделяются студенты есте-
ственно-математического факультета (69%). Третьим по при-
оритетности фактором можно считать помощь со стороны
друзей, хороших знакомых, земляков (17%). Среди выделив-
ших его респондентов, опять же, заметно выделяются студен-
ты естественно-математического факультета (34%). 10% оп-
рошенных студентов в качестве приоритетного фактора от-
метили помощь со стороны государства и 6% – помощь со
стороны общественных организаций.

Примечательно, что ни один респондент не отметил в каче-
стве приоритетного фактора жизненного успеха ни нацио-
нальную, ни религиозную принадлежность, т.е. этничность и
религия не рассматривается студентами университета в ка-
честве важнейших социальных ресурсов,  такого «человечес-
кого капитала», который может дать им те или иные преиму-
щества. Данное обстоятельство, учитывая полиэтничный и
многоконфессиональный состав казахстанского общества,
представляется очень важным. Оно говорит о том, что наши
студенты ощущают и осознают себя гражданами не этнокра-
тического и теократического государства, а современного
светского нации-государства, все граждане которого имеют
равные права и возможности независимо от их национальной
или религиозной принадлежности.

Таким образом, собранные в ходе проведённого опроса дан-
ные свидетельствуют о том, что в студенческой среде ЗКГУ
продолжают преобладать и ещё более усиливаться позитив-
ные настроения и ожидания, уровень социального оптимизма,
как и социального самочувствия в целом, который у студен-
тов университета является высоким.

о распределении студентов по программам обучения. В частно-
сти, студенты с русским языком обучения по 94% программам
обучения демонстрировали интеллектуальный коэффициент
выше среднего, а по 6% - хороший.

Рис.4 Распределение студентов 4 курса (русский язык обучения) по
уровню интеллектуального коэффициента

Студенты, обучающиеся на казахском языке, по 91% про-
грамм обучения демонстрировали IQ выше среднего значения,
а по 9% - хороший уровень.

Рис.5 Распределение студентов 4 курса (казахский язык обучения)
по уровню интеллектуального коэффициента

Сопоставление значений интеллектуального коэффициен-
та студентов выпускного курса 2010-2011 учебного года с дан-
ными этих же студентов 2007-2008 учебного года показало,
что за четырехлетний период обучения в ЗКГУ им. М. Утеми-
сова IQ студентов возрос с 96,3 до 100,5 единиц. Подобные
изменения свидетельствуют о повышение креативных качеств
студентов нашего вуза, однако степень таких изменений все
еще не удовлетворяет запрос общества. Именно поэтому, ин-
новационные процессы должны шире охватывать образова-
тельную деятельность и только такие изменения обеспечат
выход нашего образования на Европейский рынок.

Выступление Президента Казахстана 07.12.2010 года с лек-
цией в «Назарбаев университете» показало, что важнейшей
стратегической задачей государства является образование,
наука, инновации. Естественно, что эта важнейшая задача по-
ставлена не только перед студентами данного вуза, но и перед
всем казахстанским студенчеством. Такие студенты, облада-
ющие высоким интеллектуальным потенциалом, есть и в на-
шем университете. Среди первокурсников стоит отметить Мак-
сотова К.А., группа 09106 – IQ=124, Шангалиева Р.М., группа
03103, Орынгалиеву Л.Э., группа 03103, Джигульдиеву С., име-
ющих IQ=122. Среди наших выпускников – это Журавлева Д.А.,
группа 09414 IQ=126, Нуримбетова А.Б., группа 03403 IQ=122, а
также Кабиева А.Б., группа 03403, Шевченко В.А., группа 10402,
Чкеева В.Н., группа 10404, набравшие по 120 баллов.

Хочется надеяться, что студенты нашего университета
получат достойное образование в ЗКГУ им. М. Утемисова и
будут гордиться той подготовкой, которую они здесь получи-
ли.

     МЕЛЬНИКОВ В.Л., директор АЦ.

n В зеркале социологии

ДОБРЯЕВ П.А.,
руководитель отдела мониторинга
и социологических исследований

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
ОПТИМИЗМА СТУДЕНТОВ ЗКГУ:
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА

(Окончание. Начало на 10 стр.)
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2010 жылдың 5 қараша күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінде «Халықаралық студенттер күні» мерекесіне арналған апталық аясында
Асқар Тоқпанов атындағы Республикалық студенттік театрлар фестивалінің «Ең үздік
классикалық драматургияны игеру» арнайы номинациясының иегері университеттің
«Мұрагер» студенттік театры Леонид Андреевтің «Адам өмірі» атты трагедиялық қойы-
лымын ұсынды.

Адам өмірі

Қойылымды ректорат тара-
пынан университеттің тәрбие
жұмысы және жастар саяса-
ты жөніндегі проректоры
Т.М.Даришева,  мәдениет және
өнер институтының оқытушы-
лары мен университет
студенттері тамашалап ,
дарынды жастардың өнеріне
тәнті болды.  Республикалық
театрлар фестивалінде ар-
найы жүлдеге ие болған бұл

қойылымға  көрермендер ризашылықтарын білдіріп, оң бағала-
рын берді. Қойылымда адам өмірінің сан қыры, пендешілік өткінші
өмірдің жақсы жағымды және жағымсыз жақтары нақты бейне-
леніп, актер шеберлігі айрықша көрінді. Алдамшы өмір, мансапқа
және байлыққа бас ұрған «жан достардың», жанұя мүшелерінің
арасындағы жалған қарым-қатынасы -  қойылымның басты иде-
ясы болды. Қойылым соңында  университет проректоры  Т.М.Да-
ришева  студенттерді жетістіктерімен құттықтап, тілегін білдірді.
Сонымен қоса, өнер көрсеткен студенттермен пікір алмасып
көрермендердің сұрақтарына жауап берді.

М.СРАЛИЕВА.

n Жастар театры

 Жас Отан Жастар қана-
ты және сәндік қолданбалы
өнер бөлімінің ұйымдастыру-
ымен халықаралық студент-
тер күніне орай КТК сайысы
өткізілді. Бұл кештің негізгі
мақсаты -  студенттердің
мәдени дамуына, шығарма-
шылық өсуіне қолдау
көрсетіп, студенттердің бір-
бірінің қарым-қатынасын ар-
ттыру бағытында ұйымдас-
тырылды. Кештің бастауын
«Таңшолпан» әдемі бишілер
тобы «Кукарелла»биімен
ашты. КТК қазақ және орыс
тілінде жүргізілді. Сайыста
«Fresh» 1 курс студенттері-
нен құралған команда мен
«Со вкусом» командасы та-
маша ойын көрсете білді.
Сайыс сәлемдесу, ширату,
үй тапсырмасы сынды үш
бөлімнен тұрды.

«Со вкусом» командасы-
ның қалжыңдары көрермен
көңілінен шыға білді. Әсіресе

Шіркін
Life

олардың үй тапсырмасында
«Сумерки» фильмінен көрсет-
кен видеоролигі тамаша қойы-
лым бола білді. Сонымен бірге
Еуразия академиясы КТК ко-

мандасы сәндік қолданбалы
өнер бөлімінде қонақта болды.
Олар біздің ойыншыларға үлгі
аларлықтай ойын, ал көрер-
мендерге тамаша әзілдерін

сыйлай білді. Кеш соңында
сәндік қолданбалы  өнер
бөлімінің мәдени-демалыс
шарасының ұйымдастыру-
шысы Галиева      Мейрамгү-
лге және әділқазы алқасы
мүшелері өз ойларын білдіріп,
тілектерін жолдады. «Ең үздік
ойыншы» номинациясы
Ионова Кристинаға берілді.
«Үздік қатысқаны үшін» номи-
нациясымен «Fresh» коман-
дасы марапатталды. Ал «Ең
үздік команда» дипломына ие
болған «Со вкусом» коман-
дасы көңілді тапқыштар клу-
бының арнайы Кубогымен
марапатталды.

КТК көрермендер жүзіне
әдемі күлкі, жүректеріне
жылу сыйлай білді. Осындай
кештер алдағы уақытта
өткізіліп тұрады деген сенім-
деміз.

М .ЖОЛЫМБЕТОВА,
З курс студенті.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 19 қара-
ша күнгі кеңейтілген ректоратында Қазақстан
Республикасы Мәдениет министрлігі Тіл коми-
тетінің Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамы-
тудың республикалық үйлестіру-әдістемелік
орталығы өткізген «Мемлекеттік тілді оқыту-
дың медиа-сабақтары» ІІ республикалық фес-
тивалінде жүлделі орынды иеленген тілдерді
оқып-үйренудің практикалық курсы кафедра-
сының оқытушылары  марапатталды.

Жемісті  жетістікке қол жеткізген оқытушы-
лар: «Бейне-аудио сабақ» номинациясын-
да А.Т.Қалиева  - І орын, А.С.Ниетова  -
ІІ орын және «Теле-радио сабақ» номина-
циясында  Н.А.Алмағамбетова - ІІІ орын.

Жағымды жаңалықЖағымды жаңалық Жасай бер, ерікті елім –
Қазақстан!

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің шығар-
машылық ұжымдарының егемен еліміздің ең қастерлі мерекесі - Тәуелсіздік күніне
арналған «Жасай бер, ерікті елім – Қазақстан!» атты салтанатты мерекелік кон-
церті қазақ  драма театрында болып өтті. Концертте Қ.Қисметовтың «Ұлы дала
тынысы», Біржан  салдың «Ақжорғажаны», дәстүрлі әндерден Ғ.Құрманғалиев-
тың «Оралым», «Сәлем»,  халық әні «Ақжайық», М.Поповтың «Дала нақышта-
ры», Т.Мұхамеджановтың «Отан-Ана», Б.Қыдырбектің «Туған жерім- Күреңбелім»
сынды шығармалары, Құрманғазының «Сарыарқа», хореографиялық композиция
«Бір шанырақ астында» би қойылымдары орындалып, тамаша көңіл-күй сыйла-
ды. Сондай-ақ татулығы мен бірлігі жарасқан еліміздің осынау қуанышты мере-
кесі қарсаңында университетіміздің ректоры Т.З.Рысбеков оқу, тәрбие, ғылым
саласындағы ерен еңбектері үшін білім шаңырағының бірқатар профессор-оқыту-
шы қауымын, қызметкерлерін мерекемен құттықтап, оларды ақшалай сыйлық-
пен, Құрмет грамоталарымен, Алғыс хаттармен марапаттады.
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Одной из важнейших задач системы образования в современных условиях становится подготовка специалистов с
высоким уровнем креативных качеств, способных демонстрировать компетентность в различных направлениях своей
профессиональной деятельности. Именно поэтому переход от знания центристского подхода к компетентностному
меняет саму парадигму образования. В обществе востребованы специалисты, способные принимать решения в не-
стандартных ситуациях, демонстрирующие высокий уровень аналитических способностей. В этой ситуации определе-
ние интеллектуального коэффициента как инструмента оценки успешности образовательного процесса является очень
важным для принятия последующих управленческих решений.

Следует отметить, что студенты как с русским, так и казах-
ским языком обучения в подавляющем большинстве демонст-
рируют интеллект выше среднего (по 70% программам обуче-
ния с русским языком обучения и 76% - казахским). Уровень
«хорошего» интеллекта отмечен у студентов 19% программ
обучения (казахский язык) и 30% программ обучения (русский
язык). Вместе с тем, как было отмечено выше по одной програм-
ме обучения «Казахский язык в русских школах» интеллект сту-
дентов соответствовал значению ниже среднего.

Оценка интеллектуального коэффициента студентов перво-
го курса без учета языка обучения составила 100,6. Таким обра-
зом, в целом IQ первокурсников соответствует значению «выше
среднего».

На рис.3 представлено соотношение между значением IQ
студентов 1 курса и результатами ЕНТ. Сопоставляя эти значе-
ния, установлено, что между ними не существует положитель-
ной корреляционной зависимости.  Это очередной раз свиде-
тельствует, что принцип составления тестовых заданий при
проведении ЕНТ не соответствует декларации о развитии креа-
тивного мышления у обучающихся. В основе своей такие тес-
товые задания направлены только на эксплуатацию памяти.
Развитие креативного мышления происходит при решении учеб-
ных задач творческого характера, где востребованы такие ка-
чества как анализ, синтез, экстраполяция, аналогия и т.д.

ЕНТ

 IQ
Рис.3 Соотношение между значениями ЕНТ и IQ студентов,

обучающихся по различным программам.

Проведенная оценка интеллектуального коэффициента у сту-
дентов 4 курса, обучающихся по различным программам пока-
зала их различие. В частности, наиболее высокое значение IQ
было отмечено у студентов, занимающихся по программе «Ис-
тория» (русский язык обучения) – 109,2 и «Переводческое дело»
(казахский язык обучения) – 109,8. Наихудшие результаты у
выпускников таких программ обучения как «Библиотековеде-
ние» - 94 (русский язык обучения) и ИЗО – 92,4 (казахский язык
обучения).

Высокие результаты отмечены также по таким программам
(русский язык обучения) как «Дизайн» - 105,9; «Финансы» - 105,7;
«География» - 105,5.

Студенты (казахский язык обучения), показавшие высокие
результаты, занимаются по программам «Химия» - 107; «Фи-
нансы» - 102,1; «Физическая культура и спорт» - 99,8.

Диаграммы, представленные на рис.4 и 5 свидетельствуют

Рис.1 Распределение студентов 1 курса (русский язык обучения)
по уровню интеллектуального коэффициента

 Рис.2 Распределение студентов 1 курса (казахский язык обучения)
по уровню интеллектуального коэффициента

НАШЕ БОГАТСТВО - НЕ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО,
НАШЕ БОГАТСТВО - СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО

В соответствии с методическими рекомендациями по опре-
делению интеллектуального коэффициента по шкале Равенна
«прогрессивные матрицы» проведено тестирование студентов
первого и четвертого курсов очной формы обучения. В иссле-
довании приняло участие 331 студент первого курса, а также
270 студентов четвертого курса.

В соответствии с методикой данного тестирования каждый
студент должен был за 30 минут выполнить 60 тестовых зада-
ний. Таким образом, обработке было подвергнуто 18030 отве-
тов. На основании этих данных была проведена обработка и
распределение в группы по уровню IQ.

У студентов 1 курса проведена оценка IQ по 29 программам
обучения, осуществляющихся как на казахском, так и русском
языках. Результаты исследования демонстрируют колебание
значений IQ в группах с русским языком обучения от 90,2 по
программе «Педагогика и психология» до 113,9 по программе
«Переводческое дело». Высокие результаты отмечены также
по программам «Русский язык и литература» - 113; «2 иностран-
ных языка» - 110,9; «Физическая культура» -115. В группах с
казахским языком обучения наихудший показатель - 88,8 - от-
мечен у студентов, занимающихся по программе «Казахский
язык в русских школах». Наивысшие показатели продемонстри-
ровали студенты, обучающиеся по программе «Финансы» - 107;
«Маркетинг» - 106,7; «Информационные системы» - 103,8.

Уровень интеллекта классифицируется по категориям:
* Очень высокий – более 129      * Высокий – 129-120
* Хороший – 119-110                     * Выше среднего – 109-90
* Ниже среднего – 80-89               * Пограничный – 79-70
* Низкий – менее 70
 На рис.1 и 2 представлено распределение студентов с рус-

ским и казахским языком обучения по различным программам.
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Эффективное функционирование и устойчивое развитие современной организации во многом зависит от соци-
ального самочувствия е�  коллектива, характеризующих это самочувствие настроений и ожиданий. С тем, чтобы
иметь адекватные представления о социальном самочувствии такой важной составляющей коллектива ЗКГУ как
студенчество, и результативно его корректировать, необходимо систематически осуществлять мониторинг данного
самочувствия. Действенным инструментом такого мониторинга являются социологические опросы, в ходе которых
фиксируются мнения и оценочные суждения студентов относительно основных условий и обстоятельств той соци-
альной  среды, в которой протекает их уч�ба . Данные опросы регулярно проводятся в нашем университете с 2005 г.,
последний из них был провед�н  в октябре текущего года. В качестве анкет�ров  при проведении этого опроса были
задействованы члены студенческого самоуправления университета. Всего в соответствии с квотной выборкой ими
было опрошено 422 студента очного отделения, обучающихся на 4-х факультетах, в 2-х институтах и в колледже, в
группах с казахским и русским языками обучения.

n В зеркале социологии

ДОБРЯЕВ П.А.,
руководитель отдела мониторинга
и социологических исследований

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
ОПТИМИЗМА СТУДЕНТОВ ЗКГУ:
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из миров,
а пессимист опасается, что это чистая правда…

Джеймс Кабелл

Рис. 1.2 Мнение о настроениях преобладающих в
сознании студентов ЗКГУ им. М. Утемисова (в %)

Таблица 2

Судя по мнениям, высказанным респондентами, оптимизм у
студентов университета ни только не ослабевает, но и продол-
жает усиливаться. В этом году уже более половины опрошен-
ных – 53% (в 2005 г. – 22%, в 2007 г. – 31%, в 2008 г. – 37%, в 2009
г. – 46%) считает, что большинству студентов ЗКГУ присуще
чувство уверенности в завтрашнем дне. Среди этой части рес-
пондентов заметно выделяется такая категория, как студенты
педагогического факультета (73%), а также студенты факуль-
тета истории и права (70%). Следующая по величине группа
респондентов – 30% (в 2005 г. –  43%, в 2007 г. – 41%, в 2008 г.
– 43%, в 2009 г. – 38%) - высказала мнение, что в студенческой
среде университета преобладают настроения, связанные с на-
деждой на улучшение ситуации, которые также пессимистичес-
кими не назовёшь. Среди них, в свою очередь, выделяются сту-
денты естественно-математического факультета (48%). 8%
респондентов (в 2005 г. – 22%, в 2007 г. – 12%, в 2008 г. – 9%, в
2009 г. – 9%) считает, что для большинства студентов универ-
ситета характерны сомнения, отсутствие чётких перспектив.
Среди этой части респондентов выделяется такая категория,
как студенты филологического факультета (20%). Только 3%
опрошенных студентов (в 2005 г. –  8%, в 2007 г. – 6%, в 2008г.
– 4%, в 2009 г. – 3%) высказали мнение, что в студенческой
среде преобладают ощущения безысходности и разочарования,
и ровно такое же их количество   (в 2005 г. – 3%, в 2007 г. – 5%,
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Рис. 1.1 Мнение о настроениях преобладающих в
сознании студентов ЗКГУ им. М. Утемисова (в % )

Как обычно, в ходе данного исследования измерение соци-
ального самочувствия студентов осуществлялось по целому
ряду параметров, подробная информация о результатах этого
измерения содержится в соответствующем аналитическом
отчёте, ознакомиться с которым можно на внутреннем сайте
университета. В данной статье вниманию читателей предла-
гаются результаты измерения такого параметра социального
самочувствия студентов ЗКГУ как уровень их социального
оптимизма.

О состоянии социального оптимизма студентов универси-
тета следует судить по содержанию настроений, преобладаю-
щих в студенческой среде, связанных как с восприятием ими
своего нынешнего положения, так и с их характеристикой пер-
спектив его возможного изменения, наличием у них установки
на достижение жизненного успеха.

Настроения, распространённые среди большинства студен-
тов университета характеризуют следующие данные (см. рис.
1.1-1.2).
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в 2008г. – 3%, в 2009 г. – 2%) определили содержание этих
настроений как раздражение и агрессия.

Что же думают студенты ЗКГУ по поводу возможных изме-
нений в их жизни в течение ближайших двух лет? (См. рис. 2.1-
2.2)

Рис. 2.1 Мнение относительно возможных изменений в
своей жизни в течение ближайших двух лет (в %)

Рис. 2.2 Мнение относительно возможных изменений в
своей жизни в течение ближайших двух лет (в %)

Как видим, заметных изменений во взглядах студентов от-
носительно своих жизненных перспектив за последние три года
практически не произошло и они продолжают оставаться весь-
ма оптимистическими. Абсолютное большинство респондентов
– 60% (в 2005 г. – 26%, в 2007 г. – 52%, в 2008 г. – 57%, в 2009 г.
– 58%) выразили уверенность в том, что в их жизни произойдут
перемены к лучшему. Среди этой части опрошенных, опять же,
выделяются студенты педагогического факультета (70%), а
также студенты филологического факультета (69%). Следую-
щую по величине группу респондентов – 34%             (в 2005 г. –
48%, в 2007 г. – 32%, в 2008г. – 30%, в 2009 г. – 31%) составили
те, кто предполагает в своей жизни перемены к лучшему. Среди
них, в свою очередь, несколько выделяются студенты институ-
та экономики и управления (39%). 5% респондентов отметили,
что в их жизни всё останется по-прежнему (в 2005 г. – 16%, в
2007 г. – 7%, в 2008 г. – 5%, в 2009 г. – 4%).  Лишь 1% опрошенных
студентов предполагает в своей жизни перемены к худшему (в
2005 г. – 4%, в 2007 г. – 3%, в 2008 г. – 2%, в 2009 г. – 1%) и ни
один респондент впервые за всё время проводимых нами оп-
росов не высказал уверенности в таких переменах.

Ключевым показателем, наглядно характеризующим «соци-
альный настрой» студентов университета является наличие у
них установки на достижение жизненного успеха. Судить о том,
несут они в себе эту установку или нет, в определённой мере
можно по тому, ставят ли они перед собой цель добиться успе-
ха в жизни, то есть, стремятся ли они наиболее полно реализо-
вать свой человеческий и профессиональный потенциал, обес-
печить себе высокий карьерный рост, значительно улучшить
своё материальное благосостояние (см. рис. 3.1-3.2).

 

26

52

57 58
60

48

32
30 31

34

16

7
5 4 54 3 2 1 1

6 6 6 6

00

10

20

30

40

50

60

70

2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Уверены в переменах
к лучшему

Предполагают
перемены к лучшему

Думают, что всё
останется по-
прежнему 
Предполагают
перемены к худшему

Уверены в переменах
к худшему

Рис. 3.1 Наличие установки на достижение жизненного
успеха (в %)

Рис. 3.2 Наличие установки на достижение жизненного
успеха (в %)

Полученные данные свидетельствуют о том, что подавляю-
щее большинство опрошенных студентов (93%) такую цель пе-
ред собой ставят, по крайней мере, они об этом заявили. При-
чём, среди них несколько выделяются студенты факультета
истории и права (97%). Только 2% опрошенных отметили, что
они не ставят перед собой цель добиться жизненного успеха.
5% респондентов дать на этот вопрос однозначный ответ зат-
руднились.

В принципе, учитывая специфику возраста и особенности
социального статуса респондентов (все они достаточно моло-
ды и являются студентами одного из ведущих вузов региона), а
также характер доминирующих среди них настроений, наличие
у такого большого их количества выраженной установки на до-
стижение успеха в жизни вполне объяснимо.

Составить более полные представления об установке сту-
дентов на достижение жизненного успеха позволяют данные,
характеризующие те факторы, с которыми они в первую оче-
редь связывают её успешную реализацию (см. рис. 4.1-4.2; по-
скольку ответов на соответствующий вопрос анкеты могло быть
два, суммы полученных значений превышают 100%).

Рис. 4.1 Мнения о приоритетных факторах жизненного
успеха (в %)

(Продолжение на 13 стр.)


