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Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Қазақстан Республикасы Парламенті палатала-
рының бірлескен отырысында халыққа жыл сай-
ынғы дәстүрлі Жолдауын жария етті. Прези-
денттің 2010 жылдың 29 қаңтардағы Жолдауы
«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу
– Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» деп атал-
ды.

Оқу ордасының акт залында Елбасы Жол-
дауын оқытушы-профессор қауым мен студент
жастар, қызметкерлер де тыңдап, танысқан бо-
латын. Бұл Жолдауында Нұрсұлтан Әбішұлы
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі дамуының
стратегиялық бағдарламасын жан-жақты  ашып
көрсетті. Жолдауда ел дамуына қажетті бар-
лық салалар: денсаулық сақтау, білім беру, ішкі
және сыртқы саясат, өндіріс, тағы да басқа са-
лаларды қамтыды.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мем-
лекеттік университеті Елбасының халыққа
Жолдауын жүзеге асыру мақсатында кешенді
жоспар құрып, сол жолда жұмыстанып келеді.
Бұл жұмысқа университеттің студент-жаста-
ры да белсенді қатысып, өз үлестерін қосуда.
Жолдауды қолдау мақсатында тәрбие жұмы-
сы жөніндегі бөлім мен жастар даму орталығы-
ның белсенді мүшелерінің қатысуымен және
ұйымдастыруымен «Елбасы Жолдауы – халық
игілігі» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Дөңге-
лек үстелде студент-жастар Жолдауды талқ-
ылап, әр бағыт бойынша қандай іс-шаралардың
атқарылатынын және олардың маңыздылығын
ерекше атап өтті. Сонымен қатар, студенттер
Жолдауда көрсетілген әлеуметтік қорғау, ден-
саулық сақтау, білім беру сынды маңызды мәсе-
лелер жөнінде өз ойларын айтып, пікір алмас-

ЖАҢА ОНЖЫЛДЫҚ –
 ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨРЛЕУ –
  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ

22 ақпан күні М.Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университетінің
оқытушы және студенттік құрамы Елбасы
Жолдауын түсіндіру бойынша республикалық
ақпараттық-насихаттаушы топтың өкілі,
Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау
министрi Гүлшара Наушақызы Әбдіқалықова-
мен кездесті.

Кездесуге БҚО әкімінің орынбасары
С.К.Сүлейменов, университет ректоры
Т.З.Рысбеков қатысты. Еңбек және халықты
әлеуметтiк қорғау министрi Гүлшара Науша-
қызы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  «Жаңа
онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақ-
станның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан
халқына Жолдауындағы өмір сапасын жақсар-
ту және әлеуметтік қорғау, ардагерлерге қам-
қорлық бағыты бойынша атқарылып жатқан
негізгі мәселелерге тоқталып кетті. Гүлшара
Наушақызы: «Өткен жылы зейнетақылар,
шәкіртақылар, бюджет саласы қызметкер-
лерінің еңбекақылары 25%-ға өсірілді. Әлеу-
меттік жәрдемақылар орта есеппен 9%-ға ар-
тты. Республикалық бюджетте үстіміздегі жылы
шәкіртақылар мен бюджеттегілердің еңбекақы-
лары жоспарланған мерзімнен үш ай бұрын –
2010 жылдың сәуірінен бастап өседі. Биыл Ұлы
Жеңістің 65 жылдығына орай кешенді іс-шара-
лар жоспары құрылды. Ардагерлерге әлеу-
меттік көмек ретінде әрбір соғысқа қатысушы
мен соғыс мүгедегіне бюджеттен  65 мың тең-
ге мөлшерінде бір жолғы жәрдемақы төленетін

ЖОЛДАУ
ЖОЛЫМЕН

ты.  Еліміздің Еуропадағы
қауіпсіздік және ынтымақтас-
тық ұйымына төрағалық етуі
тақырыбы да қозғалды. Білім
сапасын арттыру, ғылым тура-
лы жаңа заң қажеттілігі, құқық
қорғау органдарын қайта рефор-
малау, партиялардың қызметін
жетілдіру, Халықаралық универ-
ситеттің ашылуы, «Бизнес жол
картасы», «Балапан» бағдарла-
маларының жүзеге асырылуы –
осы аталған барлық салалар
дөңгелек үстелде кеңінен талқ-
ыланды. Жолдауда көрсетілген
барлық мақсат-міндеттердің
орындалуы еліміздің әрбір аза-

маты мен азаматшасы үшін өте маңызды.
Сондықтан Елбасымыздың сөзімен айтсақ,
«Дәл осындай санамен, біліммен және та-
бандылықпен осы бағдарламаны орын-
дауға қол жеткізуіміз керек. Біз болашағы-
мыздың жарқын болғанын көргіміз келеді.
Олай болса, осы іске жеңді түріп кірісуіміз
керек».

«Менің  басты  мақсатым  –
еліміздің  алдағы  онжылдықтағы
экономикалық  өрлеуін қамтама-
сыз  етіп ,  жаңа  мүмкіндіктерге
жол  ашу. Бүгінгі Жолдауым осы-
ған арналған.  «Қазақстан  - 2030»
Стратегиясын  орындай  отырып ,
біз алғашқы онжылдыққа бағдар-
лама  жасап ,  оны  тәмамдадық .
Ендігі  мақсат – осы  Стратегия-
ның  келесі  онжылдығына  қарай
қадам  жасау»

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауынан

болады. Сол сияқты соғысқа қатысушы-
лар мен соғыс мүгедектеріне теңестіріл-
ген, Ұлы Отан соғысы уақытында қаза та-
пқан әскери қызметшілердің ата-аналары
мен жұбайлары, қаза болған соғыс мүге-
дектері мен оларға теңестірілген мүгедек-
тердің жұбайлары, соғыс жылдарындағы
тыл еңбеккерлері де материалдық қолда-
усыз қалмайды. Жеңістің 65 жылдығын ке-
ңінен мейрамдауға байланысты соғысқа
қатысушылар мен мүгедектерінің жеңілді-
кпен жол жүрулері үшін 383 миллион теңге
қарастырылған»,-деп өз сөзін түйіндеді.

Университеттің әскери-тарихи мұра-
жайының меңгерушісі, Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері П.Р.Букаткин, кафедра мең-
герушісі Л.И.Мергалиева, профессор А.М.
Мұханбетжанова және студенттік ректор
Д.Кадралиев сөз сөйлеп, өз баяндамала-
рын ұсынды.

Кездесу соңында  оқытушылар мен
студенттер сұрақ қойып, пікір алмасты.

Мейрамгүл БОЛАТҚЫЗЫ.
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Біздің бөлімнің студенттік деканы Жақсы-
ғалиева Альфия мен дене шынықтыру және
БӘД бөлімінің студенттік деканы Айтбаев
Нұрбектің ұйымдастыруымен «Еуразия» са-
уықтыру демалыс кешеніне ақпанның 14-ші
жұлдызы күні осы аталған бөлімдердің студен-
ттерімен бірге саяхатқа бардық.

Альфия мен Нұрбектің жетекшілігімен бірінші
кезекте, демалыс кешеніне орналасып алдық,
әрі қарай шаңғы алып барлығымыз қуанышты
сезіммен шаңғы тептік, одан әрі демалысымыз
түскі ас ішумен жалғасты.  «Ас  - адамның
арқауы» демекші, ас ішіп қамданып алғаннан
кейін демалысымызды тренингтер мен эста-
феталар ойынымен жалғастырдық. «Ликург»
және «Үмітті болашақ» болып екі командаға
бөлініп , эстафета ойындарымен сайысқа
түстік. Ойын соңында «Ликург» командасы
жеңімпаз деп танылып, сыйлыққа витаминдер
эталоны ретінде жемістер берілді.

ДЕНСАУЛЫҚ
Спорт  қазіргі өмірде маңызды орын алады.

Ол адамның денсаулығын нығайтып, еңбекке
деген ынтасын арттырады, ағзаның үйлесімді
дамуына мүмкіндік туғызып, бос уақытын жан-
жақты тиімді пайдалануға ықпал жасайды.
Спортпен тұрақты шұғылдану үшін алдымен
адам өзінің денсаулық жағдайын, жас шама-
сын ескерген жөн. Спорттың денсаулықты ны-
ғайтудағы ең тиімді жолы – таза ауада шұғыл-
дануға болатын  спорт түрлері: жүру, баяу
жүру, суда жүзу, коньки және шаңғы тебу, де-
малыс күндері саябақтарға саяхатқа шығу, т.б.

Тарих бөлімі мен экономика және басқару
институтының студенттік деканаты осындай
қағидаларды ұстана отырып, 14 ақпан күні
БҚМУ спорт сарайында «Бірінші байлық - ден-
саулық!» атты студенттерге арналған көңілді
эстафеталық ойындар өткізген болатын. Сту-
денттер эстафеталық ойындарға белсенділік-
пен қатысып, тамаша ойын көрсете білді. Жа-
рысқа 3 команда қатысқан болатын. Олар:
«Денсаулық», «Жастар», «Тұлпар» команда-
лары. Ойын 5 бөлімнен тұрды. Әрбір бөлімнің
өзіндік қиындықтары болғанымен, студенттер
қиындыққа мойынұсынбай жарыса білді. Сту-
денттермен бірлесе ойында төрелік еткен мәде-

n Жексенбідегі саяхат

Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі

Уақыттың қалай зымырап өткенін сезбей
қалдық, демалыс соңында естелік суреттер-
ге түсіп, қайта оралып келуге бел байладық.

МУХАТОВА Асемгул,
Педагогика және психология бөлімінің

06103-топ студенті.

Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі

Менің 13 ақпан күні қала шетіндегі «Еуразия»
туристік сауықтыру кешенінде өткізген дема-
лыс күнім ерекше болды. Бұл сауықтыру кеше-
ніне факультеттің белсенді студенттерін бас-
тап барған жартылыстану-математикалық фа-
культет деканы Ж.М.Қарағойшин мен бөлімнің
студенттік декандары Жанбота мен Дилараға
студенттер атынан алғыс айтқым келеді. Сту-
денттердің басы қосылып, ойнап-күліп, қыдыр-
ған сол күннің ерекшелігін жоғары бағалаймын.
Барған сәттен бастап факультеттің студент-
тері бір-бірімізбен танысып, жақсы араласып
кеттік. Алдымен, «Еуразия» кешенінің іші-сыр-
тымен танысып, оралдық. Кейін студент жас-
тар спорт түрлерімен айналысып, шаңғы мен
коньки теуіп, қызықты ойын түрлерін өткіздік.
Таудан сырғанап, мұз үстінде құстай ұшқан
біздерге осы демалыс үлкен қызығушылық
әкелді. Балаларымен бірге демалып жүрген ата-

ни-демалыс жұмысының жетекшісі М.Қ.Сүлей-
менов те өз үлесін қоса білді.

Әр жексенбі сайын өткізілетін бұл ойын-
дардың студент жастарға берері мол. Олар
тек спортпен шұғылданып қана қоймайды, со-
нымен қатар, өздерінің  бос уақыттарын тиімді
пайдалана алады. Жарыс нәтижесі бойынша
тарих бөлімінің студенттерінен құралған «Жа-
стар» командасы жүлделі 1 орынды иеленсе,
экономика және басқару институтының
«Тұлпар» командасы 2 орын, тарих бөлімінің
студенттерінен құралған «Денсаулық» ко-
мандасы 3 орынға ие болды. Сонымен қатар,
жарысқа қатысушыларға БҚМУ студенттік
кәсіподағы атынан естелік сыйлықтар табыс
етілді.

Тарих бөлімінің студенттері.

Дені сау ұрпақ – болашақ кепілі!
аналар да мәз-мейрам. Университет студен-
ттерімен бірге жас балаша қосылып, бірге ой-
нап, бірге күліп жүрген Жасқайыр Мұқанғалиұ-
лы бізге өмірдің қызықты сәттерін көрсете білді.
Ол кісіге қарап, біз де өмірде дене шынықты-
румен айналысып, қызықты, көңілді өткізу ке-
ректігін ұғына білдік. Студенттердің арасында
әр түрлі эстафеталық ойындардың ұйымдас-
тырылуы да демалыстың қызықты өтуіне
септігін тигізді. Осылай мәнді де мағыналы
өткізген демалыс соңында бәріміз осы күнде
алған әсерлерімізбен ой бөлісіп, үлкен қимас-
тықпен оралдық. Студенттердің денсаулығы
үшін, көңіл көтеруі үшін өткізілген шара барша
студент қауымға ерекше әсерде қалдырды. Әлі
де алда осындай қызықты әрі тиімді шаралар
өз жалғасын табады деп сенемін.

 Еслямов Қуаныш,
химия мамандығының 01103-топ студенті.

№013-70, 24.02.2010ж .

БҰЙРЫҚ
М .Өтемісов  атындағы
БҚМУ  профессор-

оқытушы  құрамы  мен
қызметкерлер ін ің

назарына

ХАБАРЛАНДЫРУ!

т. 3. ҚР Президенті
Н.Ә .Назарбаевтың
29.01.2010ж. күні
халыққа Жолдауын

жүзеге асыру
мақсатында

университеттің
спорт сарайында
оқытушылар мен
қызметкерлердің

«денсаулық  тобында»
жаттығуы үшін әр

аптаның сәрсенбі және
сенбі күндері сағ.

15.00 – 17.00
паралығында уақыт

белгіленгенін
хабарлайды.
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Таяуда тарих-құқық факультетінің ұйымдастыруымен университетіміздің №3
оқу ғимаратында  «Елбасы Жолдауы - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты
дөңгелек үстел болып өтті.

Президенттің биылғы Жолдауы бұдан бұрынғы жылдарға қарағанда қомақты Жолдау
болып отыр. Олай дейтініміз, осы жылғы құжатта 2020 жылға дейінгі даму жолы толық
қамтылған. Келешегімізді жаңа индустриалды кемелдендіру арқылы жаңа белестерді
бағындыруды болатындығы айтылған. Сондай-ақ әлеуметтік саланы арттыруға да үлкен

міндеттер қойылып отыр. Елбасы міндет-
теген мәселелерді насихаттау, талқылау
мақсатында тарих-құқық факультетінің
ұйымдастыруымен университеттің №3
оқу ғимаратында  «Елбасы Жолдауы -
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты
дөңгелек үстел болып өтті.

Бұл жиынға университет басшылығы,
ұстаз-ғалымдар, студент жастар, «Кон-
сенсус» саяси клубының мүшелері, облыс-
тық БАҚ өкілдері қатынасты.

Басқосу барысында Президент Жолда-
уының ішкі саяси тұрақтылық, өңірлердің
дамуы, экспорттық әлеует сынды басқа
да тақырыптарын талқылай келе, оның
саяси жағына айрықша мән берген еді.

Саясаттанушы ретінде, Шайхиев
Тұрар Төлегенұлы биылғы Жолдауға
тән, қадау-қадау саяси ерекшеліктерін бы-
лай дейді:

- Биылғы Жолдау Қазақстанның ЕҚЫҰ -
не төраға болып сайланған, саяси салмағы
мол жылда қабылданып отыр. Үш құрлық-
ты мекендеген 56 мемлекетті біріктіретін
қуатты ұйымға төрағалық етудің саяси
салмағымен қатар, жауапкершілігі де ұшан-
теңіз. Осы ұйым төрағалығындағы қазақ
елінің ұраны «Сенім. Дәстүр. Ашықтық.
Төзімділік» болуы да осы жауапкершілікті
сезінуден туындап отыр. Елбасының биы-
лғы Жолдауы еліміздің осы миссиясын
толықтай айқындаумен қатар, және де
оның іске асырылуының нақты саяси, эко-
номикалық, әлеуметтік және құқықтық ме-
ханизмдерін қатал бекітіп отыр. Бұлар,
Жолдаудың еліміздің ішкі дамуына қатыс-
ты «2010 Стратегиялық жоспарын іске асы-
ру ел дамуының аса маңызды шебі», «Дағ-
дарыс кезеңі – дұрыс шешімдер қабылдау
уақыты», «2020 Стратегиялық жоспары –
көшбасшылықтың қазақстандық жолы»,
«Адам - елдің басты байлығы», «Ішкі саяси
тұрақтылық - 2020 Стратегиялық жоспа-
рын іске асырудың сенімді іргетасы» атты
бөлімдерінде Үкімет пен мемлекеттік орган-
дарға, еліміздің ең жоғарғы өкілетті органы
Парламентті құрап отырған «Нұр Отан»
ХДП-на нақты әлеуметтік-экономикалық
тапсырмалар түрінде бекітілген.

Өз ойымды айтар болсам, біріншіден,
Жолдауда айқындалған экономикалық-
әлеуметтік міндеттердің сол күйінде, дәл
іске асырылуын Елбасы өз жеке бақылау-
ында  ұстайтындығы Жолдаудың өзінде
айтылған. Бұрын Үкімет бақылауына
беріліп, кейбір міндеттер өз уақытында
шешілмей жатса, енді Елбасы тікелей жеке
өзі қадағалап отыратын болады. Екіншіден,
Жолдауда көрсетілген әлеуметтік-эконо-
микалық мәселелерді шешуде министрлер
мен әкімдердің жеке жауапкершілік арқа-
лауы. Бұл саяси-биліктік қатынастарды
қатал тәртіпке келтіретіні сөзсіз. Сондай-
ақ, өнеркәсіптік даму жобаларын тек
жергілікті билік қана емес, жергілікті
жұртшылықтың да бақылауында болу

КЕМЕЛДІ КЕЛЕШЕГІМІЗГЕ
қажеттігі және осы үшін барлық жағдайлар
жасалуы қажеттігі. Сыбайлас жемқорлық-
тың алдын алумен қатар, мұның зор саяси
маңызы да бар. Соңғы уақыттарда үлескер-
лер қозғалысы таза жеке тұрмыстық талап-
тардан өсіп шығып, елеулі саяси ұйымдарға
айналып келеді. Сондықтан, үлестік құры-
лыстарды аяқтау шығынын мемлекеттің өз
мойнына алуы, елімізде орын алуы мүмкін
саяси-әлеуметтік тартылыстың алдын алу
шарасы екені сөзсіз. Ең бастысы Елбасы-
ның еліміздің экономикалық өрлеуіне үлес
қосуға бүкілхалықты шақыруы, әр азамат-
тың жеке өз үлесін қосуға үндеуі. Бұл, ел
азаматтарының  саяси-экономикалық
істерді басқаруға қатысу белсенділігін көте-
ретіні сөзсіз.

Мұрат Сабыр, филология ғылымы-
ның докторы, профессор:

- Болашаққа белгіленген орасан зор
міндеттерді ұйымдастырушы ұлттық стра-
тегиясыз орындау мүмкін емес. Ұлттық
стратегия дегеніміз – ұлттық идеология.
Ұлттық идеология дегеніміз – Отанды сүю.
Отанды сүю үшін не істеу керек? Отанды
сүю үшін мемлекеттік тілде әрекет ету ке-
рек. Мемлекеттік тілде ойлау керек деп ой-
лаймын. Сондықтан біздің қоғамда түйткілді
мәселе сыртқы саясатта да, ішкі саясатта
да ұлттық мәселелерді бірінші кезекте қара-
стыру керек. Қазір біз көп ұлтты Қазақстан
деген сөзді жиі айтамыз. Қазақстан - көп
ұлтты емес. Қазақстанда бір-ақ ұлт бар. Ол

- қазақтар. Мемлекет ұйымдастырушы,
қазақтың біздегі ұлттың өкілдері немесе ди-
аспорасы.  Біз қазір екі жаһандануды бастан
өткеріп отырмыз. Біріншісі орыстану-жаһан-
дану болатын.  Ал екінші  жаһандану ол аме-
рикандану-ағылшындану. Осыдан сақ болу
үшін тіл, дін, руханият мәселесіне абай бо-

луымыз керек деп ойлаймын. Президент
Жолдауында білім саласында жақсы мәсе-
лелер көтерілген. Тәуелсіздік алғаннан кейін
қазақ жастарына көптеген мүмкіндіктер
ашылды. Балабақшадан бастап жоғары білім
алуға дейін көптеген мүмкіндіктер бар. Бола-
шақ бағдарламасымен шет елде оқып жа-
тыр. Оған біз қуанамыз. Дей тұрғанмен, кез-
інде Абай атамыз айтқан «Білім де, оқу да
орыста, бірақ пайдасын алайық, залалынан
қашық болайық» деген. Болашақта жаһанда-
ну үрдісінде Қазақстанның мүддесіне жарай-
тын білімді, Қазақстанның мүддесіне жарай-
тын идеямызды қолдану керекпіз деп ойлай-
мын. Бүгінде, бәріміз - білімдіміз, бәріміз та-
ланттымыз.  Бірақ білім де, талант та еңбектің
алдында бас иеді. Сондықтан осы Жолдау-
ды жүзеге асыруда бір кісідей жұмыла атса-
лысайық, - деп өз ойын қорытты.

Бұдан өзге де Жолдаудың бірнеше саяси
тұстары дөңгелек үстелде ашып айтылды.
Оған студент жастар да көңілге қонымды ой-
пікірлерімен бөлісті. Тәуелсіздік алған жыл-
дары ішінде еліміз әлеуметтік, экономикалық
жағынан қарқынды дамып, оңды нәтижелер-
ге қол жеткізді. Жетістігімізді сақтап, оны
одан әрі нығайту бүгінгі білімді жастардың
еншісінде. Сондықтан осы жағына үлкен мән
беріп, Жолдау жүктеген міндеттерді орын-
дауға баршамыз бірігіп атсалысайық деген
өз ойларын ортаға салған оқытушы-ғалым-
дар қауымы ортақ пікірге келді.

Г.Шынтемирова

Елбасының жыл сайынғы халыққа арнаған Жолдауын таныстыру  және оның
жоспарлы міндеттерін алдағы күнде жүзеге асыруда атсалысып, біріге еңбек етуді
насихаттау мақсатында оқу орнының әр бөлімдерінде  ҚР Президентінің биылғы
Жолдауы  кеңі-
нен  талқылан-
ды . Оқытушы-
лар мен сту-
д е н т т е р д і ң
Жолдау тура-
сындағы баян-
дамалары ар-
найы дәрісхана-
ларда тыңда-
лып, Жолдау-
дың  нақты
мәс елелер іне
тоқталды. Оған
«Нұр Отан»
ХДП-ның ар-
найы өкілдері де
қатынасып, еліміз үшін атқарылатын пайдалы әрі маңызды мәселелер жөнінде
тоқталып өтті. Оқу ордасы оқытушыларының дайындаған баяндамаларын тыңда-
ған студент-жастар қоғам мәселесі, халық  тұрмысы, мемлекет жағдайы жайын-
да жасалып жатқан, жасалатын шараларға жастар жанарымен көзқарастарын
білдірген еді. Сондай-ақ  жастарға, білім-ғылым жолына көңіл бөлінген құптарлық
істерге, алдағы онжылдық жоспарын нақты әрі көрегендікпен бағдарлай білген
Елбасына студенттер ризашылықтарын білдірді.

Елбасы Жолдауына орай
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Қазақ ұлтының кемел болашағының басты кепілі – жаны таза, дені
сау ұрпақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы өзінің «Жаңа онжыл-
дық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
атты жолдауында «Халық денсаулығы – ол Қазақстанның өзінің стра-
тегиялық мақсаттарына жетудегі табысының ажырамас құрамдас
бөлігі» деп денсаулық сақтау мәселесіне баса назар аударды. Осы-
ны назарға ала отырып, БҚМУ-жастары спорт акциясын өткізді. Ма-
ңызды шараны өткізуге университеттің мәдени-демалыс жұмыс бөлімі,
«Ақиқат» пікірсайыс орталығы, «БҚМУ студенттер кәсіподағы» атса-
лысты. Салауатты өмір салтын берік ұстанатын студенттер бұл ша-

Спорт акциясы

ҚЫСҚЫ СПОРТ САЙЫСТАРЫ

. Биыл Ұлы Отан соғысының Жеңісіне 65 жыл толуы қарса-
ңында ұйымдастырылған үстел теннисінен Жәңгір хан атындағы
БҚАТУ-да ашық біріншілік өтті. Жоғары оқу орындарынан қатынас-
қан спортшы сайыскерлердің ойын нәтижесінде ептілігімен және
шеберлігімен көрінген өзіміздің «Дене тәрбиесі және БӘД» ка-
федрасының аға оқытушысы Жұмағалиев Асхат Хамитұлы – І оры-
нға қол жеткізді.

. Батыс Қазақстан облыстық қысқы Президенттік көпсайыс
жарысы өтті. Спортшылар спорттың турникке тартылу, нысананы
көздеп ату, 5км қашықтыққа шаңғымен жарысу сынды үш түрінен
сайысқа түсті. Көпсайыста жас шама ерекшелігімен жарысу еске-
рілген болатын.

Спорт клубтары арасында БҚМУ «Ақ Жайық» спорт клубы ко-
мандалық жалпы есепте - І орынға ие болды.

Команда құрамында: В.Л.Мельников, А.Х.Жұмағалиев, А.Т.Шан-
дозтегі, А.М.Молдағалиев, Р.И.Демеуов және студенттер А.Бегиль-
диев, Е.Ақкереев.

Жас шамасымен өткен жекелей сында: В.Л.Мельников – І орын.

. Студенттер арасында 10 ақпан күні қол күресінен (армрес-
тлинг) университеттің ашық біріншілігі болып өтті.

70 кг салмақ дәрежесі бойынша -   Н.Досқалиев – ІІІ орын,
А. Жамбыл – ІІ орын,

80 кг салмақ дәрежесі бойынша -  Т. Байгелов – І орын
+80 кг салмақ дәрежесі бойынша - Т.Байгелов – І орын

. 9-11 ақпан күндері Президенттік көпсайыстан университеттің
студенттер арасында ашық біріншілігі болды. Педагогикалық фа-
культет студенттері арасында өткен сайыс жеңімпаздары  Қазақ-
стан Республикасының ІІІ қысқы универсиадасына жолдама алды.

. Мұз айдыны сарайында 16-17 ақпан күндері ардагерлер
арасында «Самбо» күресінен  Қазақстан Республикасының чем-
пионаты болып өтті. Өз салмақ дәрежелері мен жас шамалары
бойынша сынға түскен жарыс қорытындысы келесідей болды:
«Дене тәрбиесі және БӘД» кафедрасының оқытушылары, КСРО
спорт шеберлері - Б.Т.Тулегенов – І орын, С.Ш.Бекбаев – ІІ орын,
Т.С.Хасангалиев – ІІ орын.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Ақ Жайық» спорт клубы.

раға белсене қатысты. БҚМУ-дың жастар қоғамдық бірлестіктерінен
(«Ақиқат», «Альянс», «Студенттер кәсіподағы», «Жас экономист»,
«Жас Отан»), жатақхана студенттерінен, атаулы шәкіртақы иегерлер-
інен құралған барлығы он команда бес тур бойынша додаға түсті.
Шапшаңдықты, ептілікті, жүйріктілікті талап ететін бұл намысты бәсе-
кеде ең бірінші болып Жастар даму орталығының мүшелерінен құрал-
ған «Жеңіс» командасы танылды, екінші орынды жатақхана студент-
терінен құралған «Қыран» командасы иеленсе, «Ақиқат» командасы
үшінші орынды  қанжығаларына байлады. Сайысқа қатысушы барлық
командалар алғыс хатпен және естелік сыйлықпен марапатталды.
Спорттық ойындарға «Ақжайық» спорт клубының төрағасы Ж.С.Жар-
демов төрешілік етті.

ЖАНТУРИЕВА Гүлнұр.
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ëУниверситеттің кәсіподақ комитетінің
есептік-сайлау жиыны болып өтті. Бұл жиын-
ға университет басшылығы, профессор-
оқытушы қауымы қатынасты. Бес жылда бір
келетін кәсіподақтың есептік-сайлауында
бес жылдан бергі елеулі еңбек етіп келе жа-
тқан п.ғ.к., спорт шебері, кәсіподақ төраға-
сы Даупаев Марат Оразалыұлының 2005-
2009 жылдардағы атқарылған игі істер төңіре-
гінде есебі тыңдалды. Университеттің ішкі
және сыртқы жұмыстарын атқаруда, қоғамдық,
мәдени, спорт сынды дәстүрлі шараларды
ұйымдастыра біліп, сол шаралардың басы-
қасында болып, тиімді әрі қолайлы өткізілуін
қадағалап жүретін Марат Оразалыұлының
еңбегін ардагерлер кеңесі мен оқытушы-
ғалым қауымы ерекше бағалады. Ардагерлер
кеңесінің мүшелері П.Р.Букаткин, М.Ж.Жол-
дықайырова, Х.Ж.Сүйншалиев және профес-
сор С.Ғ.Шарабасов, проректор Т.М.Дарише-
ва М.О.Даупаевтың жемісті еңбегіне алғыс
білдірді. Өз ісіне мығым, жауапкершілікті
міндетті абыроймен атқара білген М.Даупа-
евтың азаматтық іскерлігіне сенім білдірген
университет басшылығы өз лауазымына қайта
тағайындалуына бірауыздан шешім қабылда-
ды.

ëЗаслуженный артист РК, доцент ка-
федры «Музыкальное образование» Канат-
кали Камокович Кожаков и  к.п.н., ст.препо-
даватель кафедры «Художественно-при-
кладное искусство и профессиональное обу-
чение» Жанна Советовна Каинбаева приня-
ли участие в Республиканском конкурсе по
разработке учебной литературы и учебных
пособий. Их работы  «Вокальный ансамбль»
- К.К.Кожаков и «Технология изготовления
кукол» - Ж.С.Каинбаева прошли конкурс и
будут изданы через РГП «Республиканский
научно-методический центр развития техни-
ческого и профессионального образования
и присвоения квалификации».

 ëМ.Өтемісов атындағы Батыс Қазақ-
стан мемлекеттік университетінің 19 ақпан
күнгі кеңейтілген ректорат мәжілісінде уни-
верситеттің қызметкерлері мен студенттері
марапатталды. Университеттің азаматтық
қорғаныс штабының бастығы В.В.Мухина көп
жылдар бойғы азаматтық қорғаныс саласын-
дағы мінсіз еңбегі үшін облыстық Төтенше
жағдайлар департаментінің «Құрмет грамо-
тасымен», Экономика және басқару институ-
тының 4 курс студенттері есеп және аудит
мамандығынан А.А.Гапарова, қаржы маман-
дығы бойынша В.Н.Гумарова мен И.И.Будрис
Қазақстанның  Халық банкінің 2009 жылғы ата-
улы шәкіртақысының иегерлері атанды.

ëӘр бөлім студенттері арасында Ұлы
Отан соғысының жеңісіне 65 жыл толуы қар-
саңында кураторлық сағаттар өткізілуде.
Сұрапыл жылдарда қаза тапқан батырлары-
мыздың асыл ерліктері, тыл және еңбек ар-
дагерлерінің еңбектері жайында студент жа-
старға кеңінен насихатталуда. Оларға ерлік,
елдік сынды қасиеттерді ұғындыру, Отанға,
туған жерге деген махаббатты сезіну, бойла-
рына ар-намыс, патриотизмді қалыптастыру
мақсатында өткізіліп жатқан шараның орны
ерекше. Сындарлы жылдарды бастан кешір-
ген еліміздің, ерлеріміздің тарихы жайындағы
өнегелі кештің жастарға берер тәлім-тәрби-
есі мол.

ЖАҢАЛЫҚТАР

23 ақпан күні М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінде мұражай меңгерушісі Меңсұлу
Қайыршақызы Есикенованың ұйымдасты-
руымен педагог-ғалым, ұлағатты ұстаз,
Ұлы Отан соғысының ардагері Қалам
Жұмашұлы Сүйіншәлиевпен «Өнегелі
ғұмыр» атты кездесу кеші өтті. Кешке І про-
ректор Тасмағамбетов Әсет Сембайұлы,
проректор Мұқтар Әбілсейіт Қапизұлы,
тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім жетекшісі
Исатаев Мейрам Исатайұлы, мәдени-де-
малыс жұмысының жетекшісі Сүлейменов
Мерген Қуанышұлы және студенттер қаты-
сты.

Шара барысында мұражай меңгерушісі
сөз сөйлеп, кеш қонағымен және өткізіліп

жатқан шараның мақсатымен таныстырып өтті. Кешке Қалам Жұмашұлының груп-
паласы Майра Мақатова қатысты. Төсі медальға толы 88 жастағы қария әже: «Біз
аштық, жоқтық, қиындық көріп өстік, соғыс зардабын шектік. Алайда, еліміз үшін еш
мойымадық. Қаншама қиындық көріп өссем де, алдыма оқу оқимын деп ұлы мақсат
қойдым. Еш өкінбеймін. Әскерде алдыңғы қатардағы сарбаз болдым, соғыс кезінде
радист қызметін атқардым. Мектепте еңбек еттім, шәкірт тәрбиеледім. Шәкірттерім
әлі күнге дейін мені ұмытпайды, әрқашан көңілімді сұрап, хабарласып тұрады. Білім
жолында еңбектерің табысты болсын. Әрдайым үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсетіп
жүріңдер», - деп ақ батасын берді.

Кеш қонағы Қалам Жұмашұлы сөз алып, студенттерді өзінің өнегелі еңбек жолы-
мен таныстырды. 1955 жылдан бастап осы кезге дейін алпыс жылдай уақыт бойы қол
үзбей өзінің туған оқу ордасында ұстаздық еткен педагог-ғалым Қалам Жұмашұлы:
«Мен - педагог ретінде әркез ізденіп барып ұққанымды, бойыма сіңіргенімді, білімімді
шәкірттеріме жеткізуімді мақсат еткен ұстазбын. Студент-жастарды отаншылдыққа,
имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу – абыройлы іс. Оны іске асырудың жүгі де
жеңіл емес. Мен жастарға сенемін!», - деп өз сөзін қорытындылады.

Үлкен еңбектің арқасында зор жетістіктерге қол жеткізген ардагер-ұстаздың өмір
жолы - әрбір жас ұрпақ үшін  ғибрат, өнеге. Студент-жастарға үлкен әсер қалдырған
мұндай мәнді де мағыналы кездесу кештерінің әлі де көптеп өткізілетініне сенеміз.

СРАЛИЕВА Мейрамгүл.

ӨНЕГЕЛІ ҒҰМЫР
n Кездесу

18 февраля 2010 в стенах Западно-Казахстанского государственного университе-
та им. М.Утемисова в корпусе №3 прошел кураторский час, посвященный Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов. Организаторами и участниками данного круг-
лого стола были студенты группы 07202, 07212 и их академические наставники -  Ураз-
галива Ж.Е, Жалекенова Г.Т. На данный круглый стол были приглашены декан факуль-
тета «История и права» Хайдаров Е.И и руководитель отдела по воспитательной
работе Исатаев  М.И., кураторы групп и студенты 1 курса филологического факультета
и факультета истории и права, которые приняли активное участие в обсуждении глав-
ных тем круглого стола. Ведущими данного мероприятия были Бейсенова Р. и Кенжин Н.,
они рассказали о ходе войны и ее этапах, а также осветили самые крупные сражения.
После чего студенты рассказывали о судьбах героев Великой Отечественной войны и
их  подвигах, совершенных для освобождения Родины. И хотя не удалось рассказать
обо всех героях Казахстана, а их было около 500, студенты назвали участников Вели-
кой Отечественной войны нашей области, которые ценой жизни спасли нашу родину от
фашистской Германии. В годы войны родина потеряла миллионы своих сыновей и
дочерей, ежедневно на полях боя погибали тысячи наших соотечественников, такова
была цена Великой Победы. В память о погибших была объявлена  минута молчания.

На данном мероприятии с трепетом было прочитано стихотворение Р.Рождествен-
ского, а также выступила студентка первого курса института культуры и искусства
Искулова А., которая исполнила песню на сербском языке.

Участники подняли актуальную тему патриотизма у молодежи. Между участниками
разгорелась жаркая дискуссия. Студенты не только высказали свое мнение, но и при-
вели яркие примеры тех личностей, которые внесли свой вклад в развитие нашей
страны, среди них были и уроженцы нашей области .

Между выступлениями ведущих были показаны видео-слайды, посвященные Вели-
кой Отечественной войне и современному Казахстану.

Бейсенова Р.,  Ерниязова А.

КУРАТОРСКИЙ ЧАС

n Посвящается к 65-летию Победы
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n Полезные советы

Правильно спать и  просыпаться

Подушка. Тем, кто любит спать на
животе, придётся отказаться от этой
вредной для внешности привычки. Дело
в том, что если вы спите, уткнувшись
лицом в подушку, вы невольно сокра-
щаете кровоснабжение в этой облас-
ти. Если проделываете это регулярно,
рискуете заработать морщинки и склад-
ки раньше времени. Кроме того, тре-
ние об ткань травмирует кожу, так что

выбирайте наволочки помягче — из сатина или шёлка.
Крем. Есть маленький косметический секрет, способный омо-

лодить вас за одну ночь. Перед сном нанесите на лицо ночной
очищающий крем, а сверху положите тонкий слой любого крема-
маски — такого, что застывает тонкой плёнкой, а затем снимает-
ся с утра. Очищение будет эффективнее, кожа посвежеет и подтя-
нется.

Ещё один совет на заметку обладательницам сухой кожи: пе-
ред нанесением любого средства — будь то крем от морщин или
антицеллюлитный гель — проведите по коже мокрыми ладонями,
а затем мажтесь своим чудо-средством. Благодаря этому приёму
крем быстрей и лучше впитается в глубокие слои кожи.

Влага. Если кремами вы не увлекаетесь, заменить их могут
другие, некосметические средства. Например… простое поло-
тенце. Сильно намочите его и положите на ночь на батарею, и
получите самодельный увлажнитель воздуха, который поможет
вашей коже лучше восстанавливаться во время сна. Если батарея
не работает (не сезон), электрический увлажнитель можно купить
в любом магазине бытовой техники.

Душ. Пользуйтесь специальной губкой-люфой каждое утро.
Несложные движения помогут простимулировать кровоснабжение
по всему телу и снять верхний слой отмерших клеток кожи. Ещё
один совет — с утра не увлекаться горячей водой и не плескаться
в ванной слишком долго. После таких водных процедур вы будете
чувствовать сонливость весь день, а кожа будет сохнуть быстрее
обычного. Для наилучшего эффекта сократите своё пребывание
в душе до 7 минут, а водичку пускайте попрохладнее.

Ухаживать  за лицом

Отёки под глазами можно убрать с помо-
щью двух металлических чайных ложек. Поло-
жите их в холодильник минут на 10, а затем
приложите к отёкам и досчитайте до 60.

Морщинки на лбу появляются у тех, кто
часто хмурится. Если заметили за собой эту
привычку, попробуйте от неё отказаться и вы-
ражать своё недовольство другим способом.
Если полностью расслабить мышцы лица не
удаётся, несильно промассируйте их в тече-
ние нескольких минут.

Губы. Чтобы эта часть вашего лица всегда
выглядела молодо и привлекательно, её надо обильно увлаж-
нять. Чем? Конечно же, гигиенической помадой. Выбирайте ту,
что содержит масла или воск, но никаких искусственных арома-
тов! Помаду с фруктовым запахом вам обязательно захочется об-
лизать — а от этого губы только сохнут и стареют быстрее.

Краситься  с  умом

Для начала. За 5-10 минут перед тем, как
накраситься, обязательно используйте увлаж-
няющий крем для лица. Он минимизирует от-
рицательное воздействие декоративной кос-
метики и придаст коже более здоровый вид.

Правильный взгляд. При нанесении ма-
кияжа надо помнить о том, что краситесь вы
дома, при тусклом искусственном свете, а
вот смотреть на вас будут на улице — при
дневном. Так что, когда краситесь, сядьте
перед окном в хорошо освещённой комнате и
используйте зеркало побольше. Иначе рис-

куете сделать макияж слишком ярким или, наоборот, слишком
бледным.

Красим глаза. Если вы не любите яркую цветную косметику,
приобретите баночку перламутровых теней кожного цвета. Их надо
накладывать на середину верхнего века прямо около ресниц, и
ваши глаза будут выглядеть шире, а ресницы — ярче.

Подправляем брови. С возрастом верхнее веко может слегка

обвиснуть, а это придаёт вашему лицу уставший и отёкший вид.
Чтобы скрыть эту неприятность, нужно правильно скорректиро-
вать форму своих бровей, слегка «поддёрнув» их кверху. Только
не переусердствуйте с щипчиками — слишком тонкие брови при-
бавят вам сразу с пяток лет.

Следить за волосами

Для блеска волос после их мытья на се-
кунду окуните голову под  струю холодной
воды. От такого «сюрприза» чешуйки ваших
волос закроются, поверхность волоса ста-
нет гладкой и на свету заблестит.

Сохранять цвет волос позволяет присут-
ствующий в их строении пигмент меланин.
Чтобы поддерживать его количество на дол-
жном уровне, в вашей пище должна присут-
ствовать медь. Она содержится в устрицах,
крабах, орехах и семенах подсолнуха. Если
же вас всё-таки застигла седина, скрыть её

поможет только краска. Чтобы ваши волосы выглядели более ес-
тественно, не пытайтесь покрасить их в ваш бывший натураль-
ный цвет — выбирайте оттенок на тон посветлее.

На ночь всегда распускайте волосы и никогда не связывайте
их в хвост или пучок. Потому что если во сне вы будете ворочать-
ся на подушке, обязательно повредите свою шевелюру и остави-
те в постели её добрую часть.

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
2010 жылдың 29 наурыз  – 3 сәуір күндері аралығында

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универси-
теті студенттік ғылым апталығын өткізеді. Апталық аясында:

– «Студент және ғылым» атты 68-ші ғылыми-тәжірибелік
конференция;

– факультеттегі (институт) студенттік үйірмелер конкур-
сы;

– ғылыми тақырыпта қабырға газеті конкурсы;
– университетішілік интеллектуалды ойын өтеді.
Конференцияға М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мем-

лекеттік университетінің және колледжінің студенттері қатыса
алады.

Баяндамаларға қойылатын талаптар:

Баяндама мәтіні мен тіркеу түрі компьютер форматының .doc
(Microsoft Word 2003) (шрифтымен: Times New Roman, аралық

интервал –1 пт, кегель – 12 pt, жиек - 20 мм)
Конференцияға қатысу үшін баяндамалар 2009 жылдың 19

наурызына дейін талапқа сай күйінде тапсырылуы қажет. Кон-
ференция жұмысына қажетті ақпаратты мына мекен-жай-
дан біле аласыз: Орал қ. Достық даңғылы, 162. М.Өтемісов
атындағы БҚМУ 123 каб. Байланыс телефоны: 8 (7112) 26-03-
71, confwksu2007@rambler.ru

       Ұйымдастыру комитеті

Конференцияның негізгі бағыттар Ұйымдастыру алқасы:  
1. Физика, математика және ақпараттық технологиялар 
2. Биология, экология 
3. Химия және география 

Д.Жарылгапова, Г.Маулешова, 
С.Кажиахметов, Б.Шкуринский, Г.Габдолова 
Д.Сембаева 

4. Тарих және құқық 
5. Әлеуметтік ғылымдар 

С. Гиззатов, А.Теміргалиева, Н.А.Власова, 
С.Барлубаева 

6. Педагогика және психология 
7. Дене шынықтыру және спорт 

О.Ерниязов, А.Махимова, С.Баюканская, 
Қ.Насипкалиев  

8. Филология Р.Султангалиева, М.Ахметова, Ж.Сапарова 
9. Көркем –қолданбалы өнер және кітапханатану 
10. Музыкатану және хореография 

С. Гусманов, О.Гузь, Н. Хабадашев, Г.Бекеева, 
С.Дъячкова, А.Сүндеткалиева, М.Супугалиева 

11. Экономика А.С.Мустафина, Е.Г.Давлетов, А.Мендігалиев, 
Л.Кулеева, Д.Мурзатаева 

ХАБАРЛАМА!
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау
комитетінің бұйрығымен М.Өтемісов атындағы Батыс

Қазақстан мемлекеттік университетіне
6М050700 – «Менеджмент», 6М051000 – «Мемле-

кеттік және жергілікті басқару», 6М011200 – «Химия»
магистратура мамандықтары бойынша, 6D020300 –

«Тарих», 6D010300 – «Педагогика және психология»
докторантура мамандықтары бойынша жоғары оқу

орнынан кейінгі білім беру қызметін жүргізу үшін лицензия-
лар берілді. 2010-2011 оқу жылына осы мамандықтар

бойынша қабылдау жүргізіледі.

mailto:confwksu2007@rambler.ru
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 Ұлы Жеңіске  -  65 жыл. Талайды қан қақсатқан майданда   еліміз, жеріміз үшін ерлік
көрсеткен жандардың есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Ер есімі қашанда, ел есінде.  Біз
бүгінгі санымызда белгілі педагог-ғалым, ұлағатты ұстаз,филология ғылымдарының
кандидаты,  ҰОС ардагері, еліміздің абыройлы азаматы Ақмұрзин Сәрсен Ақмырзаұлы
жайында жұбайы Дәрменова Мәрзия Батырғалиқызымен болған әңгімемізді ұсына-
мыз.

n Ерлік - елге мұра, ұрпаққа ұран

Дәрменова Мәрзия Батырғалиқызы - белгілі ғалым,
Ұлы Отан соғысының ардагері Ақмұрзин Сәрсен Ақмыр-
заұлының құдай қосқан жары. Жаңақала топырағында
дүниеге келен Сәрсен Ақмырзаұлы жасынан кедейшілікті
көп көреді. Жалшы баласы көз ашпастан аштық, жүдеу күйді
көп көрді. Жас Сәрсен «Қосшы» жалшылар ұйымы хатшы-
сы болды. Жастарды сауат ашуға тарту, қыздарды қоғам-

орыс мектебінде неміс тілі пәнінің мұғалімі болып қызмет
атқарады.

Сонымен қатар, мұғалімдердің жазғы демалыс уақыт-
тарында плантацияларда жұмыс жасаған. 40 жыл өмірін
ұстаздыққа арнаған ол -1975 жылдан бері зейнеткерлікте.
Бүгінгі таңда Мәрзия Батырғалиқызы 4 баланың (екі ұл, екі
қыз) аяулы анасы болып, олардан 9 немере сүйіп, 12 шөбе-
ренің ардақты әжесі атанып отыр. Мәрзия апай өмірлік жа-
рының отын өшірмей, Сәрсен ағай екеуі ұзақ ғұмыр кешкен
үйде тұрып жатыр. Кенже ұлы Ерік, немересі Максим қасын-
да. Үлкен қыздары Рая апай Алматыда тұрып жатыр.
Мәрзия апай соғыс ардагерінің жұбайы ретінде  және тыл-
да еңбек еткені үшін  Ұлы Жеңістің 50 және 60 жылдығына
орай медальмен марапатталған. Қазір апайдың денсау-
лығы шүкір, өзінен тараған үрім-бұтағының арасында ба-
қытты ғұмыр кешуде.

Сәрсен Ақмұрзин соғыстан оралған соң 1945-1952
жылдары Орал педагогикалық институтының директоры,
1958-1963 жылдары осы институттың проректоры, 1952-
1957, 1963-1974 жылдары қазақ тілі мен әдебиеті кафедра-
сының меңгерушісі қызметтерін абыроймен атқарады. 1956
жылы өзінің «Ұлы Отан соғысы дәуіріндегі қазақ совет про-
засы» деген тақырыпта (ғылыми жетекшісі – профессор
М.Ғабдуллин) кандидаттық диссертациясын қорғап, фило-
логия ғылымдарының кандидаты атағын алды. 1939-1953

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨШПЕЙДІ

Мәрзия апа балаларының ортасында

Ақмұрзиндер әулеті

дық жұмысқа қосу, түрлі мәдени-ағарту шараларды жүзе-
ге асыру – арманшыл жас Сәрсеннің алғашқы ұмытылысы
ғана.

Мәрзия Батырғалиқызы 1917 жылы қазіргі Сырым ауда-
нында дүниеге келген. Неміс тілі пәнінің ұстазы. 1939 жылы
Сәрсен Ақмырзаұлына тұрмысқа шыққан.

Сәрсен Ақмырзаұлы 1933 жылы Сламихин педагоги-
калық училищесін, 1936 жылы Оралдың А.С.Пушкин атын-
дағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті
факультетін бітіреді де, таңдаулы үміт күттіретін жастың
бірі ретінде Орал қаласының №4 орта мектебіне (қазір С.Сей-
фуллин атындағы №11 мектеп) директор қызметіне жібер-
іледі. 1936 жылы Сәрсен Ақмырзаұлы альма-матер – пе-
дагогика институтына оқытушылыққа шақырылады.
Жұмақтай заманды 1941 жылдың қаһарлы Ұлы Отан соғы-
сы бұзады. Көп ұлтты Совет елі фашист басқыншыларына
қарсы ұлы майданды бастады. «Бәрі де майдан үшін, бәрі
де жеңіс үшін!» деген қасиетті ұранмен педогогика инсти-
туты ұстаз-студенттері майданға сұранып жатты. Сәрсен
ағай әуелі (1941-1942ж.ж.) совхоздар саяси бөлімінің сек-
торын басқарды. Майданға азық-түлік, жауынгер киімдерін
аттандыруға үгітші болды. 1943 жылдың маусымында
Сәрсен Ақмырзаұлы Армия қатарына шақырылады. Әске-
ри қысқа курстан өткен соң, 1-ші Прибалтика және Ленин-
град майдандарында қан кешті. Аға лейтенант Ақмұрзин
Сәрсен соғыс «тәңірісі» - артиллерия взводының коман-
дирі болған. Ол Шауляй, Каунас, Неман өзені бойындағы
кескілескен ұрыстарға қатысып, Курляндия жарты аралын
фашистерден азат еткен. Екі рет қансырап жараланды,
бірақ ұрыс даласын тастамады. Капитан Сәрсен Ақмыр-
заұлы соғысты Нұрпейісовтың атақты Курляндиясында
аяқтады. Жұбайы майданға алынған кезде Мәрзия апай екі
сәбимен (екі қыз) жалғыз қалады. Соғыс жылдарында
Мәрзия апай Теректі ауданының Подстепное ауылының №7

жылдары Орал қалалық кеңесінің депутаты болған ол,
«Қазақ ССР Жоғарғы мектебіне еңбек сіңірген қызметкер»,
«Құрмет  белгісі», «І дәрежелі Отан соғысы», «Қызыл
жұлдыз», «Германияны жеңгені үшін», «ҰСО жеңісіне - 20
жыл», «Даңқты еңбегі үшін» ордендерімен, медальдармен,
грамоталармен марапатталған.

2009 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да Ақмұрзин
Сәрсен Ақмырзаұлының туғанына 100 толуына байланыс-
ты республикалық конференция өтті.  БҚМУ профессоры
Серікқали Шарабасов: «Біздер, 60-шы жылдардың студент-
тері өз ұстаздарымызға ғашық едік. Солардың ішінде Сәрсен
Ақмырзаұлының бейнесі биік еді ғой. Аппақ костюм, сым-
дай шалбар, қадам басуының өзі ірі бекзаттықты көрсе-
теді»,- деп ұстазын еске алады.

ЖАНТУРИЕВА Гүлнұр.
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Жайлиева Әйгерім Өтепқалиқызы – 1990 жылы
15 наурызда Сырым ауданы, Абай ауылында дүниеге
келген. 2008 жылы Абай орта мектебін бітірген. Қазір
жаратылыстану-математика факультетінің 2 курсын-
да оқиды. Қалалық «Жемқорлық жастарға жат қылық»
атты жыр мүшәйрасының ІІІ орын иегері, универси-
тетішілік «Студенттік көктем» фестивалінің аясында
ұйымдастырылған жазба ақындар мүшәйрасының І орын
иегері.

Сіздердің назарларыңызға, жыр сүйер қауымға жас
та болса өзінің шымыр да шынайы туындыларымен та-
нылып жүрген Әйгерімнің өлеңдерін ұсынамыз.

Сенде бір тылсым,
Құпия әлем, күш пе едің?!
Өзгеден биік,
Тұрады әркез үстемің.
Белгісіз жұмбақ,
Бейне бір сиқыр бар ма екен?!
Жүректің кәусар
Төрінен ізгі түспедің!

Уа, туған жер!
Қасиетіңе сенің қайранмын.
Египет асқан
Бейбарыс ұлды қайтардың
Құдіретіңе сенің
Таласа алмас ешкім де
Қазақтың жері,
Атыңнан ұлы айналдым!

ҚЫЗ ЖҮРЕГІ

Өмірдің жолы,
Сан  қилы  неге келесің?!
Соншалық алдан,
Күтуде әрбір белесің.
Жетейін десем,
Талпынған жүрек сөзіне,
Аяқтан шалып,
Несіне қинай бересің?!

Бірақ та мейлі
Тіршілік жалған өтер күн!
Сүйгенім аман,
Оған да шүкір етермін!
Сездіре алмай,
Жалындап жанған сезімді,
Фәниден мынау,

n Жас ақын

ҚАЗАҚТЫҢ  ЖЕРІ

Уа, туған жер!
Топырағың нұрдан жаралған.
Киелі бесік, жатыр-ау сенде
сан арман.
Желмая мініп,
Желдірткен Асан қайғы үшін,
Жерұйық жәннат бір өзің
болып саналған.

Айбыны асқар,
Қайратты қыран көгімде,
Татулық құсы
Тұрақтап мәңгі көлімде,
Ұлтымның ұлы,
Бағасыз асыл мұрасы,
Дариға,  шіркін,  домбыра тұрсын

төрімде!

Кең байтақ әсем
Ғажайып «Қыпшақ даласы».
Шәкәрім, Абай –
Қазақтың арда данасы!
Әлі күн мұнда
Тіршілік еткен өр халық –
Киелі, қайсар көк Бөрілердің баласы!

Батырлық, ерлік,
Тарихтың жалын алауы,
Желбіре көкте,
Көк байрақ намыс жалауы!
Биікке шырқап
Қарыштап қадам баса бер,
Осы ғой сенің,
Жас ұрпағыңның қалауы!

Сүйсініп қана өтермін!

Кеудеме сыймай
Жүрегім неге тулайсың?
Тағдырдың жолын,
Арнаға өзге бұрғайсың!
Кей кезде көріп, алыстан нұрлы бей-

несін,
Бақытын тілеп,
Тілекші болып тұрғайсың!

МАЗАЛАЙДЫ САНАМДЫ
САНСЫЗ СҰРАҚ!

Мен сеніп ем,
Жан-тәніммен беріле,
Жүрегімде орны бар әлі де...
Махаббаттың іңкәрлігі соншалық,
Кете алмайды бір-біріне бөліне...
Мен сеніп ем...
Ғашықтардың барына,
Жүре алмайтын
Бір-бірінсіз тағы да.
Көрмей қалса,
Бірер күндей уақытта
Тағат таппай, іздеп шығар сағына!
Мен сеніп ем,
Шынайылық барына...
Шын сүйетін
Пәк жүрекке бағына
Көрмей жүрмін
Осы күнгі ғашықтан,
Сене алмаймын
Сезімінің барына!

Қалай сенем???
Көре тұра күнбе-күн
«Махаббат» деп, -
ат қоятын өзіне,
Құр әуренің дүрбеңін...
Мәз болатын,
Жайма шуақ жазына,
Бірақ шыдай алмас аяз, қарына.
Біле тұра,
Мыстың алтын емесін,
Сенейін бе махаббатың барына?!

Сеніп едім,
Махаббаттың барына,
Сеніп келем,
Тәңірім-ау, тағы да.

Құрметті
Мерген Қуанышұлы!

Құрметті
Мейрам Исатайұлы!

Нұрға толы ашық болсын аспаныңыз,
Сіздей адам бар деп біз мақтанамыз.
Ортаймасын ырысыңыз, берекеңіз,
Құтты болсын, туған күн, мерекеңіз.

Сізді туған күніңізбен шын жүрек-
тен құттықтаймыз! Сізге мықты
денсаулық, толағай табыс, шаңы-
рағыңызға шаттық пен береке
тілейміз.

Құттықтаймыз!

Құтты болсын туған күн, мерекеңіз,
Асқар асу белестерден асыңыз

Сізді туған күніңізбен шын жүрек-
тен құттықтаймыз. Деніңізге саулық,
отбасыңызға амандық, жұмысыңызға
шығармашылық табыс тілейміз.

Шәкірттеріңіз озат болып әрдайым,
Қуаныш пен шаттықтан тек тасыңыз.

Игі тілекпен: Жастар даму орталығының
белсенді мүшелері

Игі тілекпен:
Жастар даму орталығының белсенді

мүшелері
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«Ер есімі  – ел есінде» дегендей, ба-
тыр  бабаларымыздың  есімі мәңгі  есім-
ізде сақталады.Осындай қазақ халқының
даңқын шығарып, абыройын асырған  ай-
тулы тұлғаның бірі -  Бауыржан Момыш-
ұлы. Бауыржан атаның туғанына биыл
100 жыл толуына  орай БҚМУ жанындағы
колледжінің 3 курс студенттері мен ку-
раторы Сүйінішқалиева Гүлжанар Сан-
сызбайқызының ұйымдастыруымен
«Ежелден ел тілегі – ер тілегі, Адал ұл  ер
боп туса – ел тірегі!» атты  кездесу  кеші
өткізілді. Бұл кешке «дене шынықтыру
және бастапқы әскери дайындық» кафед-
расының  оқытушысы, тарих ғылымда-
рының докторы Мұханбетқалиев  Қай-
ырлы  Салықұлы шақырылған болатын.

Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24
желтоқсанда Жамбыл облысы, Жуалы
ауданы, Көлбастау ауылында туылған.
Он үш жасында Жамбыл, Шымкент  қала-
ларындағы оқу орындарынан білім  алғ-
ан. Ол оқуда зерек, әсіресе математи-
каға жүйрік  болыпты. Сол себептен бо-
лар Бауыржан Момышұлын құрбы-
құрдастары бәйге  бермес жүйрікке  те-
ңеп, «Шаңтимес» деп  атапты. Ел тәу-

9-ақпан - «Қазақтың Есенині» атанғ-
ан Мұқағали Мақатаев ақынның туған
күні. Қазақ поэзиясына өзіндік жаңа леп,
тың тақырып әкелген Мұқағалидың
сезім мен сырға толы жырлары әрқа-
шан да құнды, бағалы. Осы бір елеулі
күні қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің
ұстаздары мен студенттерінің қатысу-
ымен ақынды еске алуға арналған ша-
ғын поэзия кеші өтті. Кештің ерекшелігі
алдын-ала дайындалған бағдарлама-
сыз еркін түрде өтті. Ақын өлеңдерін
сүйіп оқитын студент жастар Мұқағали
лирикасынан үзінді жырлар оқып, Талғ-
ат Мықи, Мейрамбек Сұлтанов секілді
жас таланттар ақынға деген өз өлең-
дерін арнады. БҚМУ-дың ардагер ұста-
зы Меруерт Жолдықайырқызы ақынның
лирикасы туралы сөз қозғап, қаламыз-
дағы Комсомольская көшесіне «Ғасыр
ақыны» атанған Мұқағали Мақатаев
атын беруді ұсынды. Мұқағали сынды
ақиық ақынға бір көшенің атын беру аз
да болса игілікті іс болар еді. Себебі,
Мұқағалидай ақын тек ғасырда бір-ақ
рет туады.

ЖАНТУРИЕВА Гүлнұр.

Батыр ата – БАУЫРЖАН
елсіздік  алғаннан кейін Қазақстан Респуб-
ликасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назар-
баевтың жарлығымен «Халық қаһарма-
ны» деген  атақ  берілген.

      Жаятын  желкенімді,
      Ойлайтын ертеңімді.
      Ақылшы ағаларым,
      Әдептен  аспайтұғын,
      Ерлікке бастайтұғын,
Айбарлы  ағаларым, - деген өлең  жол-

дары Бауыржан атамызға арнап жырлан-
ғандай. Кеш қонағы Мұханбетқалиев  Қай-
ырлы  Салықұлы Б.Момышұлының  өмір
жолынан естелік сыр шертті. Біз бұл  кез-
десуде  Бауыржан  ата туралы  көптеген
мәліметтер алған  болатынбыз.  Кездесу
барысында 3 курс студенттерінің дайын-
даған Бауыржан Момышұлының өлеңдері
оқылды.

ХХ ғасырдың ерен ер жұлдызды батыр-
лары, халқымыздың  мәңгілік  мақтаны-
шы, жастарымыздың өшпес үлгі-өнегесі –
біздің қаһармандарымыздың даңқы  арта
берсін!
ЖӘҢГІРОВА Үміт, БҚМУ колледжінің

АЖ-101 тобының студенті.

О, жас ұрпақ, жарқылдаған жассыңдар,
Рухсыздық індетінен қашыңдар.
Аманаттап кетті сіз бен біздерге,
Бұл даланы Бауыржан мен Қасымдар.

Малая студенческая Ассамблея,
или студенческий клуб,  «Достык»
вновь начинает свою работу и при-
глашает всех студентов, которым на-
доела рутинная жизнь, состоящая из
бесконечных лекций и зубрежки се-
минаров, вступить в ряды активных
членов объединения.

Если говорить о предыстории объе-
динения, то следует отметить руково-
дителей Малой студенческой Ассамблеи
Сикун Анну и Имангазиеву Александру.
Наверное, читатели газеты еще не забы-
ли интересные, яркие статьи Александ-
ры. Именно благодаря её неимоверным
усилиям студенческая Ассамблея рас-
цвела, была очень популярна среди сту-

«ҒАСЫР АҚЫНЫНЫҢ»
туған күні

сильные граждане. Взяв на вооружение
этот раздел, студенческий Президент Ис-
магулова Алмагуль организовала спортив-
ные игры. Участниками стали все МОО
университета, среди которых и  молодеж-
ное общественное объединение «Дос-
тык».  Участники команды – Мендыгалиев
Асхат, Пергалиева Айжангуль, Колесни-
ков Роман, Кусайнова Айнур, Лукпанова
Райлан, Шагатов Айдар – показали пре-
красную спортивную подготовку и стрем-
ление к победе. Представители объеди-
нения активно пропагандируют здоровый
образ жизни, участвуя во всех спортив-
ных мероприятиях университета.

На сегодняшний день «Достык» плани-
рует расширение круга активистов объе-
динения,  встречу с проректором по вос-

питательной работе и молодежной поли-
тике Даришевой Т.М., проведение олим-
пиады по казахскому языку среди пред-
ставителей разных национальностей.

Мы очень рады, что у нас есть  воз-
можность  внести вклад в сохранение
дружбы между проживающими на  казах-
станской земле национальностями, воз-
можность   максимально реализовать
свои способности!  Объединение имеет
огромные перспективы, масштабные за-
дачи стоят перед нами, для воплощения в
жизнь которых нам нужны ваши неорди-
нарные идеи, неисчерпаемый энтузиазм
и энергия!

ГОЛУБОВА О., Руководитель
молодежного общественного

объединения «Достык»

«Дружба» нас объединила…
дентов университета в 2007-2008 уч.го-
ду. Студенты 3,4 курсов прекрасно помнят
великолепный спектакль, подготовленный
объединением, на всемирный день борь-
бы со СПИДом, яркое участие членов СМА
в первомайском шествии и др.

20 февраля 2010 года во Дворце спорта
ЗКГУ им. М. Утемисова прошли эстафет-
ные игры среди молодежных обществен-
ных объединений университета. Прове-
денные соревнования – один из первых
шагов к реализации Послания Президента
страны Н.А. Назарбаева «Новое десяти-
летие – новый экономический подъем –
новые возможности Казахстана». Здоро-
вый образ жизни и массовый спорт  - один
из разделов Послания Президента. Респуб-
лике нужны здоровые, жизнерадостные,
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Алғашқы адымдар

Суық күннен  жылытып  көр  ал,  басты,
Айналаны “ақ киімді” шал басты.
Жауып жатыр төбемізден ақ мамық,
Аппақ үрпек қарды қараша
Алғашқы!

Балғын күндер, алғыр күнмен алмасты,
Ендігі күн оқуменен жалғасты.
Болашаққа әліппемен беттедік,
Қоңыраудың үнін естіп,
Алғашқы!

Ғашықтар ғой болдыратын болмасты,
Жадыңдағы «сезім» деген жолды ашты.
Алғаш рет күйіп-пісіп маздайсың,
Ұлы сезім баурап алып,
Алғашқы!

Алғаш адам көкірегін шаң басты,
Алғашқы рет шылым шекті албасты.
Қоя білсең сондайларға тосқауыл,
Бұ да сенің жетістігің,
Алғашқы!

Сәби болып, қарт болатын бунақ бар,
Арасында жастық шағың тулақтар.
Поэмаға жеткізеді ақыры,
Ең алғашқы аз көлемді шумақтар.

Алғашқылар –
Ойламаған ойын-дау,
Үлкен ерлік өзгелерді мойындау.
Қандай жақсы, алғашқы боп жануың!
Әттең... алғаш сөніп кету қиындау.

Талғат МЫҚИ, 4 курс студенті

Сағындым сені. ..

Сағындым  сені,  жүректің  оты  шарпылып
Іздеймін  сені  сезімнің  лебі  шарқ  ұрып.
Көз  алдымда  қалған  сенің  дидарың,
Жетелегендей  биіктерге  талпынып.

Сағындым  сені  көңілдің  сыры  нұрлана
Ойлаумен сені  шырмалды  мәңгі  ой-сана.
Болса  егер  жарық  бар  ғалам

     күннің  нұрынан
Мен  үшін  күнім,  жарық  себетін  сен  ғана.

Сағындым  сені  жұлдызға  қарап
нұр  шашқан,

Нұрлы  көздерің  тұрғандай  күліп  сыр  ашқан.
Жанымды  тербеп,  жүректе  сезім  оянды.
Түсіріп  көңіл  отына  сені  түнгі  аспан.

Құйылғандай   өзекке  еріп  қорғасын,
Көргендей  болдым  ғажайып  әлем  ордасын.
Жүрекке  еккен  махаббат  бүрі  гүл  ашқан
Білемін,  жаным,  ешқашан  қурап  солмасын.

У туралы ой

Оңғарылмай сапары көп жолымның,
Пешенеме жазылса, егер сорым мың.
Көп естимін досымнан да, қасымнан,
Деген сөзді «уы бар ғой қолыңның».

Улы ағзам. Улы денем. У қаным,
Улы қанның шырмауында уландым.
Уанайын мен несіне жетісіп,
Улы өмірім анамды алса, туған күн.

Уылжыған өмір нәрін татпадым,
Шалыс басып, улы қадам аттадым.
Бақытым да у боп кете береді,
Тағдырымнан удан басқа таппадым.

Сан белестен жол таба алмай торығып,
Сан соқпақтан келем қазір соны ұғып.
Оңашада өксіп жылап аламын,
Жанарымның у жасына шомылып.

Улы уақыт у ұсынбақ тағы да,
У болғаны жақын тартар жаныма.
У жайлаған улы денең болғасын,
Кім сенеді жүрегіңнің ағына.

У боп әсте ішпеген де, ішкен де,
Улы тірлік өз дегенін істеуде.
Уы қайтар шыбын жаным ұшқанда,
Улы денем жер астына түскенде.

Мұқағали мұңымен үндесу

«Ойлаңдар, достар,
өнерде жарыс болмайды,
өресі жетпей күндестік қылған оңбайды,
өнерің жетіп, өсе алмай кетсең, сол қайғы,
Күнде таласқан өнерің өнер болмайды».
Мұқағали
Сүреңсіз соқпақ, солқылдақ

   болып тағдырың,
Сен кешкен мұңнан салқын сыз әлі бар бүгін.
Сен шекпен жапқан қазақтың қара өлеңін,
Замана көші шығарды әбден дал-дұлын.

Қатыгез тірлік жеткізбей қолды баққа кең,
Таяныш тірек жауһар жырыңнан тапқан ең.
Қасиет тұтқан ардақты ана тілімді,
Қасірет қылып бауыздап жатыр мақтамен.

Тайғанақ тар жол, өмірің толы қатерге,
Қонбайды, сірә, қиындық көрмей бақ ерге.
Далама сыймай әлдиін тыңдап өзгенің,
Сан бесіктерім тербетілуде жат елде.

Жан тебірентетін елменен егіз сыңары,
Сен жаққан жырдың маздайды лаулап

      шырағы.
Бұл қазақ бейқам жоқтаумен жанын жұбатып,
Таланттарын тірідей көрге тығады.

Жайқалды көктеп сен еккен
  жасыл жыр бағың,

Салса да уақыт сан қилы қиын сындарын.
Өрелеп тұсап, өнерге қылып қиянат,
Бәзбіреулер кеп батырып жатыр тырнағын.

Жабығып көңіл, жаныңды шер-мұң торлайды,
Ақиқат шынның ақ туы қашан орнайды?..
Тірегі барлар тамыры терең, солмайды,
Таланттарға бақытқа жетер жол қайғы...
«Ойлаңдар, достар, өнерде

 жарыс болмайды».

Түнгі толғаныс

Тағдырымның ұсынатын бағы у ма,
Түсінбедім, сөну ме, әлде жану ма?
Жартысына келіп тұрып қырықтың,
Ғашық болдым он бестегі аруға.

Алғаш сәтте қалғаным рас абдырап,
Кете алмадым алысқа ұзап, қалды ұнап.
«Махаббат жас талғамайды» дегенге,
Қараушы едім атүсті кеп сандырақ.

Ақша жүзін ай көркіне теңер ем,
Оттай ыстық құшағына енер ем.
Әттең, әттең, келіппін тым ертерек,
Сәл кешігіп туылмадым неге мен.

От күндерді шоқ түндерім жайқаған,
Хас сұлуды көріп, қалай жай табам.
Он бес жылын сыйласам да өмірдің,
Он бес жасым оралмайды қайтадан.

Жалын – сезім, махаббаттың қорғаны,
Жалын сөнсе махаббат та солғаны,
Жүрегімді биле, қалқам, еркіңше,
Тек басымды басынбасаң болғаны.

Осыдан соң ойға тәтті қайғы алдым,
О, махаббат, құдіретіңе қайранмын.
Менің бала жүрегімді оралтқан,
Сенің аппақ сезіміңнен айналдым.

СҰЛТАНОВ Мейрамбек, 4 курс студенті

n Жас қалам

 Пусть наши сердца не стучат в унисон,
 А в душу закралась тревога.
 Ушедшие дни, как несбывшийся сон,
 А жизнь, как кривая дорога.

 Из памяти стёрла пустые мечты,
 Оставив осколки надежды.
 На нашу любовь возлагаю цветы,
 И что-то грядёт неизбежно.

 Я сброшу тяжёлые цепи оков,
 Уйдя от тревог и сомнений.
 Хожу в лабиринте несказанных слов,
 Придуманных мной совпадений.

 Я розы вплетала в терновый венок,
 Лишь руки изранив шипами.
 Повесив на сердце тяжёлый замок,
 Тебя обделила ключами.

 Исчезнет былое, как серый туман,
 И солнце сквозь тучи пробьётся,
 Уйдёт вся печаль, растворится обман,
 И счастье сквозь сон улыбнётся.

2007г.

***
Я сама искала одиночества,
И сама добилась пустоты.
И опять печаль её высочество
Перешло легко со мной на «Ты»…

Мне твои забытые пророчества
Обещали жизни сладкий мёд.
Только мне его уже не хочется,
Кто меня осудит и поймёт?

Стало тесно мне в моей обители,
Только я на волю не спешу.
Где же вы теперь мои спасители?
Я совсем одна, но я дышу.

2008г.

***
Тебе, в моём несложном имени
Пусть не послышится тепло.
Прощу тебя, и ты прости меня,
Наверно просто не везло.

Как много мною недосказано,
Как мало сделано тобой.
Но мы давно уже не связаны,
Одной проказницей судьбой.

Твои слепые обещания
Ко мне дороги не нашли,
Комок молчанья на прощание,
Мы сами нас не сберегли.

Предай любовь в душе забвению,
Предам и я, давно пора.
Немые сцены откровения...
Всё это было, но...вчера.

2009г.
БАКАУШИНА Б.,

студентка спец-ти ГМУ гр.09204
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Долгие годы педагогической и
научной деятельности Нины Пав-
ловны Скачковой связаны с сис-
темой высшего образования, с
Уральским Педагогическим ин-
ститутом им. А.С.Пушкина, а затем
с Западно-Казахстанским государ-
ственным университетом им. М.
Утемисова.
Успешно закончив историко-

педагогический факультет УПИ
им. А.С.Пушкина (1962 г.) и очную
аспирантуру при Институте Фило-
софии и права АН КазССР в г.
Алма-Ате (1976 г.),  Нина Павлов-
на возвратилась в родные пена-
ты кандидатом философских наук.
За  дипломами стояли не только
фундаментальные знания, но и
широта кругозора, эрудиция, куль-
тура.
В 1981 г. Скачковой Н.П. была

предложена должность заведую-
щего кафедрой, которой она заве-
довала с некоторыми перерыва-
ми до 2004 г. За годы работы,
вплоть до 2009 г.,   Н.П. Скачкова
благодаря своим исключитель-
ным качествам высококвалифи-
цированного специалиста, полито-
лога, ученого, вполне закономер-
но заняла достойное место среди
лучших представителей профес-
сорско-преподавательского со-
става ЗКГУ.
За годы работы Нина Павлов-

на проявила себя как талантли-
вый организатор, который с энту-
зиазмом берется за решение ком-

     Глубокоуважаемая, дорогая
НИНА ПАВЛОВНА!

В этот юбилейный день мы с признательностью отмечаем Вашу плодотворную
педагогическую,  научную и общественную деятельность!
Мы знаем и ценим Вас как опытного, отлично знающего свое дело преподавателя,

талантливого организатора и просто очень хорошего человека. Патриотизм, трудолю-
бие, принципиальность, порядочность и глубокие знания – слагаемые Вашего успеха
в профессиональной деятельности . За годы работы Вы внесли свой весомый вклад в
формирование высококвалифицированных специалистов нового поколения . Занимая
активную гражданскую позицию, проявляя профессионализм и высокие моральные ка-
чества, Вы являетесь достойным примером для нас.
Уважаемая Нина Павловна, примите наши искренние поздравления и пожела-

ния крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Коллектив кафедры Всемирной истории и
социально-политических дисциплин

плексных вопросов организации учеб-
ного процесса, роста кадрового  по-
тенциала кафедры.
Под руководством Нины Павловны

в эти годы на кафедре работали та-
кие высококвалифицированные пре-
подаватели, как Гришина О.И., Шин-
темирова Б.Г., Полубабкин В.П., Доб-
ряев П.А., Еремин А.А., Садырова М.,
Калшабаева Б. Садырова М. и Калша-
баева Б. в настоящее время - докто-
ра наук, работают в КазНу им. Аль-
Фараби. Гордость кафедры – профес-
сор, доктор исторических наук – Шин-
темирова Б.Г. , в настоящее время -
ученый секретарь диссертационного
совета.
Нина Павловна умела создавать

творческую, доброжелательную ат-
мосферу в коллективе. Преподавате-
ли любили бывать на кафедре: спо-
рили, делились мнениями  о новых
публикациях, советовались по пово-
ду тем диссертационных работ, круг-
лых столов, семинарских занятий и
т.д. Обретение независимости Рес-
публикой Казахстан поставило перед
высшим образованием задачи подго-
товки конкурентоспособных кадров,
инициативно мыслящих и умеющих
оценивать реалии переходного пери-
ода.
Нельзя не отметить широту науч-

ных интересов Скачковой Н.П.: у нее -
многочисленные публикации по акту-
альным вопросам политологии и со-
циологии, касающиеся общецивили-
зационных и общечеловеческих цен-
ностей, реформирования системы об-

разования. Ею  разработаны посо-
бия по общественно-политической
практике студентов, по разъясне-
нию ежегодных Посланий Прези-
дента Н.А. Назарбаева народу Ка-
захстана.
До 2009 года Н.П. Скачкова была

бессменным руководителем научно-
методического  семинара на кафед-
ре, благодаря ее кропотливой рабо-
те постоянно обновлялся и попол-
нялся кафедральный банк учебно-
методических материалов.
Плодотворная педагогическая и

научная работа Скачковой Н.П. орга-
нично сочеталась с активной обще-
ственной деятельностью. На протя-
жении многих лет она возглавляла
областное «Философское обще-
ство», а также областное общество
«Знание», долгие годы была чле-
ном экспертной  комиссии, вела
большую общественно-политичес-
кую, пропагандисткую работу в мас-
штабах университета, города и об-
ласти.
За добросовестный труд, вклад в

дело просвещения и воспитания мо-
лодёжи Скачкова Н.П. была награж-
дена Почётной грамотой Министер-
ства Просвещения СССР (1982 г.),
медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
значком «Отличник народного обра-
зования РК» (1992 г.), а также по-
чётными грамотами университета,
медалью к 75-летию ЗКГУ.
Трудолюбие, принципиальность,

порядочность и отзывчивость Н.П.
Скачковой вызывают глубокое ува-
жение как у коллег, так и многочис-
ленных учеников.

Педагог. Наставник. Коллега.
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Шұғылалы сәулесімен шуағын төккен көктем де жетті.
Өзімен бірге жастықтың жырын, ғашықтық сырын ала келді.
Студенттік жылдар – «Махаббат қызық мол жылдар!»

Жастық шақ – адам өмірінің көктемі саналса, жастық дәу-
реннің бел ортасында жүрген студенттер үшін сергелдең
сәттер басталды. Көктеммен бірге жігіттер үшін «қызыл гүлді
құшағына толтырып қыз алдында тұратын», қыздар үшін «қыз
боп алғаш бозбаладан гүл алатын» кездер келді. Қыс бойы
Жайықтың жағасын көрмеген жастар көктем басталысымен-
ақ жағалауды, саябақты «махаббат бекетіне» айналдырып та
үлгерді. Студенттік өмір несімен қызықты дейтін сауалдың
жауабы болар бақытты шақ – міне, дәл осы уақыт. Сабақты бір
сәт ысырып қойып, саябақта отырып сыр шертісетін, қыдыра-
тын қызықты кезеңдер. Қара күзде қоштасқандар көктемде
кездесіп, табысып жатады. Қыз жігіттің көзіне түсу үшін бой
түзеп, жігіт қыздың жүрегін жаулау үшін ой түзейтін мезгіл де
осы –  Көктем.

Көктем – жастық – махаббат бірінен-бірі туындайды, бірін-
бірі толықтырады, біріне-бірі сән береді. Осындай шуақты
күндердің бірінде Қозы Көрпеш – Баян сұлу күнін керемет етіп
атап өтсек бізге кім қой дейді. Алайда аты бар да заты жоқ бұл
мейрамға әзірге ешкімнің қызығушылығы да жоқ. Барлығы
қазаққа қатысы, мұсылмандыққа шатысы жоқ әлдeбіреуді
әулие санаумен әлі жүр. Біздің махаббаттың әулиесі санап
жүргеніміз кім? Бар болғаны - жастарды жасырын некеге отыр-
ғызғаны үшін 270 жылы 14 ақпанда Рим императоры Клав-
дийдің бұйрығымен өлім жазасына кесілген Валентин деген
шіркеу қызметкері. Әулиесымақ Валентиннің қазаққа қанша-
лықты қатысы барын түсінбей-ақ қойдық. Кейбіреулер орыс-
тардан алдық деп шатасады (орыстар нені тойласа біз де соны
тойлауға құмармыз-ау). Алайда Ресейде Ғашықтар күні 8 шілде-
де Ұлы Петр мен Февронии Муромскийлердің күні деп атап
өтіледі.

Не болса да, тұрақты, адал, аңыз боларлық әдемі махаб-
баттың символына айналатындай ғашықтар өзімізде толып
жатырғанда өзгеге табынып қайтеміз. Еңлік пен Кебек, Қозы
Көрпеш пен Баян сұлу, Қыз Жібек пен Төлеген, Естай мен Қор-
лан, Ақан сері мен Ақтоқты, т.б. сынды ғашықтарымыздың
махаббаттарына басымызды иіп, өзіміз де адал, мәңгілік ма-
хаббат иесі болуға тырысайық.

Ал, сіз мәңгілік, адал махаббатты армандайсыз ба? Мүмкін
сіздің де қолыңыздан келетін шығар?

ИСМАГУЛОВА Гүлмерей.

Қазақ - ойын-сауықты сүйетін, қуаныш болса отыз күн ойын,
қырық күн тойын жасайтын, «той десе қу басы домалайтын»
халық екені баршаға аян. Қазақты аңғал, еліктегіш, бауырмал,
меймандос деп жатады. Дұрыс-ақ. Қанымызда бар қасиет-
тер. Қазақтың дархан даласы қандай кең болса, оның махаб-
баты да сондай шексіз. Тек ұлттық тәрбие, қазақи болмыс оны

n Айтайын дегенім...

Ғашықтар мерекесі қажет пе?

жарнамалауға кереғар. Еңлік пен Кебектің, Қыз Жібек пен Төле-
геннің, Қозы Көрпеш пен Баян сұлудың жалпы түркі әлеміне
ортақ Ләйлі мен Мәжнүннің, Фархад пен Шырынның, Қалқаман
мен Мамырдың махаббаты соған дәлел. 1990 жылдардың бас
кезінде қазақ тілді БАҚ-тар «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» секілді
махаббат символдарының құрметіне белгілі бір күнді ғашықтар
мерекесі ретінде атап өту жөнінде бастама көтерген болатын.
Бұл бастама кәдімгідей көпшілік тарапынан қолдау тапқан бола-
тын. Алайда, қазақ жерінде Қозы мен Баянның ғашықтық жыры-
мен ұштасып келген сол нәзік сезімді бүгінгі буын Батыстың
діни түсінігінен бастау алатын Валентин оқиғасымен алмасты-
руы көңілге күдік ұялатады. Тарихи деректерге сүйеніп, «Әулие»
Валентин тарихына үңілсек, бұл күнін Батыс Еуропа ХІІІ ғасыр-
дан бері, АҚШ 1777 жылдан бастап мерекелеуде. Оның Ресейге
келген кезі – 1990 жылдың басы. Христиан діндарларының аңыз-
дарында үш Валентин туралы айтылады. Біріншісі - Рим импе-
раторы Юлий Клавдийдің сарбаздардың үйленуіне тыйым сал-
ған заңын бұзып, некелескені үшін өлім жазасына бұйырылған
адам. Ал осы оқиғадан 200 жыл өткеннен кейін екінші импера-
тор Геласиустің шешімімен «Әулие» Валентин күні мерекелен-
ген.

Екінші бір діни аңызда Валентиннің дін қызметкері екендігі,
христиандарға көмектескені үшін түрмеге қамалғаны, осында
жатып оның түрме қызметкеріне ғашық болғаны, оның жазаға
тартылып, басының шабылғандығы айтылады. Ал енді үшінші
Валентин  христиан дінінің католик бағытын ұстанатын діндар
монах болған. Оған әйел затына ғашық болу үзілді-кесілді тый-
ым салынса да, бір қызға ессіз ғашық болады. Оның осы әре-
кетін шіркеу қызметкері біліп қойып, өлім жазасына кеседі. Бұл
оқиғадан кейін  «Әулие»  Валентин күні деп жарияланған екен.
Әлем  бойынша, екі жерде ғана ғашықтардың бейіті болса, оның
бірі - әйгілі Тәж Махал, екіншісі - Қозы Көрпеш Баян сұлу бейіті.
Байыппен парқына жетсек, Қозы Көрпеш пен Баян сұлудың
махаббаты Валентин оқиғасын он орап кететініне дау жоқ. Әрі
қос ғашықтың махаббаты бүгінгі ұрпақты ұяттылыққа, нағыз
ерлікке, шынайы сүйіспеншілікке шақырып, намысқойлыққа же-
телейтіндігіне ешкім уәж айта алмас. БАҚ көздерінде жүрегіміз-
ге жақын назды махаббат мерекесі ретінде көктемнің қос күнін
белгілеу мәселесін, яғни 21 наурыз Баян күні ер азаматтар бой-
жеткенге сезімін білдірсе, 19 мамыр қыз-келіншектер сүйіктіле-
ріне жүрегін жарып шыққан сөзін жеткізе алатын күн деп рес-
публикалық басылым беттерінде көтерген болатын.  Махаб-
батта ұлт болмайды, бірақ ұлттық ұғымымызға жат, табиғаты
бөтен, дәстүрімізге қайшы, батыстық мерекелердің тереңдеп
енуіне бөгет жасап, ұйқы ашар, бастаңғы, қыз көру секілді қазақы
дәстүрлерімізді жаңғыртып, 11 наурыз күнін Қозы Көрпеш пен
Баян сұлу күні есебінде жоғарыдан бекітсе, өзге ұлттың мере-
кесін емес, өз мерекемізді ғашықтардың, жалпы жастардың
мерекесі ретінде атап өтері сөзсіз.

Гүлсезім ЕРБОЛАТҚЫЗЫ.

Бірде қоғамдық көлікте “пәленшенің қызы Болаттың ұлына
тұрмысқа шығыпты. Болаттың ұлы қаланың бір қызымен аза-
маттық яғни, ренжіскен күні киімін жинап алып, ажырасып ке-
тетін некеге отырыпты” деп естіген едім. Енді басқаға үйленіп
жатырғанын қарашы-ей», деп егде тартқан екі апайдың әңгімесін
құлағым шалып қалған. Менікі де жөн емес шығар. Алайда ест-
іген құлақ пен көрген көзде жазық жоқ демекші, сол сөздердің
төңірегінде ойға батып кетіппін.

Иә, Қозы мен Баяндай екеуінен бақытты жан жоқтай болып
жүріп, өмірлік жар таңдауға келгенде өзге жанды таңдауы қазіргі
кезде таңсық болмай да кетті. Адамдарды бақытты да, бақыт-
сыз да ете алатын, жылаған адамды жұбататын, көңілі қаяу

адамды жылататын махаббат сезімі екені белгілі. Пенде болып
туғалы жүректерге маза бермейтін ұлы сезім ұрпақтан-ұрпаққа
жалғасып келеді.

Махаббат - көзбен ұғынатын жұмбақ сезім. Сол жұмбақ
сезімнің қырлары мен сырлары көп. Заман талабы ма, әлде,
еліктеушілігіміз басым ба сезім де, махаббат та өтеді, кетеді
деген сөздер жиі айтылады. Соңғы кездегі жастардың арасында
азаматтық неке .үрдісі  белең алғандай. Азаматтық некеде бір
жыл тұрып, заңды некеге тұрса ештеңе емес, кей жағдайда екі
жан екі жолды таңдап кетіп жатады.  Олар есеппен үйлену де-
ген пікірді алға қойып отыр. Барлығы демей-ақ қояйын, бірақ,
біразы дәулетті жанұяның дәулетті ұл-қызын қалайды. Алайда,
байлығы құралған жігіт емес, байлықты еңбектеніп өзі құрай
алатын адам болғаны жөн емес пе? Махаббат бір күн емес,
мәңгілік емес пе? Намысты қолдан бермейтін, махаббат туын
көтерген, марқасқа жігіттеріміз ардан, махаббат адалдығын берік
ұстанған аруларымыз ұяттан айырылмасын. Сезімді ақшаға
айырбастамай, киелі атымызға лайық болайық дегім келеді за-
мандастарыма.

МАХАББАТ
ертегі емес
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«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА XXI ВЕКА’ 2010»

Габдуллаев Д.Г.,
директор Центра информационных технологий

На VII казахстанской международной выставке «Образо-
вание и наука XXI века: 2010»,  которая прошла в городе
Астане в Конгресс-Холле с 17 по 19 февраля участвовало 68
участников из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Наш вуз принимал участие в 5-ый раз. Представителями вуза
выступили: заведующий лабораторией учебного телевидения и
графического проектирования центра информационных техноло-
гий Жусипкали Назбек Ахметович и главный инженер лаборато-
рии Мухамбетов Миржан Мухамбетович.

На выставке были представлены новые информационные

разработки центра информационных технологий ЗКГУ им. М.Уте-
мисова:

- АСУ «Антиплагиат»;
- электронный журнал: «E-journal»;
- электронное расписание;
- программа анкетирования «преподаватели глазами студен-

та»
- электронные и книжные учебные издания;
- баннер, раздаточные материалы;
-  стереоскопическая 3D брощюра «Инновационное развитие

ЗКГУ»;
- видео-ролик «Информационные технологии в ЗКГУ» и другие

электронные продукции университета.
В первый день на открытии выставки наш стенд посетили

министр МОН РК Туймебаев Ж.К., директоры департаментов МОН

РК, ректор Омского ГУ, пресс-служба г. Астаны. В свою очередь,
представители нашего вуза в оперативном порядке на высоком
уровне презентовали последние достижения вуза. Министр вы-
разил особую признательность и благодарность нашему вузу за
качественную разработку вузовских издании и взял на заметку
программу «Антиплагиат» для ускоренной интеграций во все
вузы Казахстана. По завершение презентации министру были
вручены  стерео-брошюра и DVD-диск «ЗКГУ-2010»

2-ой день выставки продолжился активным взаимообменом
последних достижении организации и подробной презентацией
выставки нашей продукции.

И на 3-и день организаторам выставки был вручен диплом
«За лучшее вузовское издание», что подтверждает высокий уро-
вень развития в образование и науке.

Участие в таких мероприятиях позволяет обмениваться мне-
ниями, опытом, технологиями, что способствует ускорению и
интеграции в мировое информационное пространство. Многие
нововведения, внедряемые в нашем университете, осуществ-

ляются благодаря таким выставкам путем модернизации IT-инф-
раструктуры и трансферта конкурентоспособных технологий.
Ключевую роль в  достижении намеченных целей играет огром-
ная работа,  проводимая центром информацонных технологий,
который шагает в ногу со временем, внедряя самые последния
достижения науки и техники.

Представляем гостя нашей редакции – Шамилов Данияр Абилгазиевич.
Место рождения – г.Уральск, ЗКО, окончил школу №44 в г.Уральске. Учится

в России, в Московском государственном университете им. М.В.Ломоно-
сова. Специальность – государственное и муниципальное управление.

Мы попросили его поделиться своими впечатлениями от учебы в таком
престижном вузе.

 - Московский государственный университет – «кузница»
элитных кадров, знаменитая на весь мир. Уровень образова-
ния очень высок. В МГУ  традиционная система образования,
требования гораздо более строгие.  Привыкать поначалу было
сложно: чужая страна, другая культура, незнакомые обычаи.
Но постепенно привык, освоился.

Московские студенты очень организованные, ответствен-
ные, а становиться такими  их вдохновляют преподаватели.
Профессорско-преподавательский состав в Москве очень об-
разованный. И уважением пользуется колоссальным.

n Связь с выпускниками

Жизнь в Москве насыщенная, трудно вначале привыкнуть.
Время летит быстро, незаметно, нужно научиться все успе-
вать.

Русские народ, по моим наблюдениям, культурно разви-
тый, коммуникабельный, активный. Легко было найти общий
язык, ведь много общего в культуре наших стран.

Студентам Казахстана советую учиться и еще раз учить-
ся. Выбрать конкретную сферу изучения, например, изучение
иностранного языка или физики, биологии, экономики и т.д.
Заранее определиться с будущей специальностью.

Мечты сбываются
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   Бүгінгі күні білім ордасы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетіндегі  барша бітіруші студенттерді толғандыратын көптеген сауалдар
бар.  Сол сауалдардың қатарына сөзсіз, әр студенттің дипломдық жұмыстарын ойда-
ғыдай қорғауы кіретіні белгілі. Осыған орай, көптеген студенттерде «қандай тақы-
рыпты алсам қызықтырақ», «оны қалайша ұтымды, тиімді қорғауға болады?», «қазіргі
қоғамды көбіне не толғандырады?», «дипломдық жұмысымды жазу үшін жақсы
деректер мен дәлелдемелерді қайдан алуға және оны қалай өмірмен ұштастыруға
болады?» деген тәрізді сауалдар туындары анық.

Диплом алды даярлық қалай жүріп жатыр?
   Ендеше, соған сәйкес, біздің биылғы

түлектердің дипломдарын қорғау даярлы-
ғына біраз үңілсек деймін. «Қазақ тілі мен
әдебиеті бөлімінің» түлектері үш айлық
машықтанудан кейінгі келесі белес дип-
ломдық жұмыстарын жаза бастауға
көшті. Дипломдық жұмыстың тақырып-
тары студенттердің өз қалауы, таңдауы
бойынша қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ
тілі мен әдебиетінің әдістемесі бойынша
алынған болатын. Сол жұмыстардың
ішінде көптеген тақырыптарды: «Қазақ
әдебиетіндегі әке мен бала мәселесі»,
«Қазіргі қазақ драматургиясындағы
көркемдік ізденіс арналары», «Қазақ ба-
лалар әдебиеті 1990 – 2010 жж», «Жар-
намадағы тілдік ерекшеліктер», т.б. атауға
болады. Мәселен; «Қазақ әдебиетіндегі
әке мен бала мәселесі» тақырыбын қара-
стырар болсақ, осы тақырыпқа негіздел-
ген қазақ әдебиетінде қаншама құнды
шығармалар бар десеңізші?! Мысалы, оған

жеке-дара «Абай жолын» алып, көптеген
әке мен баланың арасындағы қарым-қаты-
насты саралап, бүгінгі күнгі бізді толғанды-
рып отырған осы қатынастан туындайтын
мәселелердің шешімін табуға болады. Осы-
дан біз бұл жазылғалы отырған диплом-
дық  жұмыстың тек қана қазақ әдебиеті
саласымен ғана емес, педагогика, психо-
логия сынды өзге де салалармен байла-
нысын көреміз. Ал, «Қазіргі қазақ драма-
тургиясындағы көркемдік ізденіс арнала-
ры» деген тақырыбы өзінің қазіргі кездегі
драматургия саласының даму сатысын,
қазақ сахнасында қойылып жатырған ту-
ындылардың ерекшелігін қарастырары
белгілі. Осы тәріздес т.б. алуан жанр мен
түрлі идеяға негізделген жақсы тақырып-
тарды тізбелеп айта беруге болады.

   Дипломдық жұмыс – студенттің, бо-
лашақ жас маманның білім көрсеткішінің
негізгі құжаты. Оны ойдағыдай қорғау әр
студенттің өзіне  байланысты. Ал диплом-

дық жұмысты қорғау үшін алдымен, ын-
тамен таңдалынған тақырып пен қорғау-
шы студенттің оны қорғауға деген ұшан
жігерінің болуында деп білемін. Сонымен
бірге, ол ұзақ ізденуді де талап ететіні
белгілі. Сол себепті де біздің бөлімнің сту-
денттері қазірден бастап ізденіс үстінде.
Өздерінің жұмыстарын іздестіріп, олар-
ды саралап, ой елегінен өткізіп дайында-
уда. Осы қиын ізденісте оларға жәрдемші
болып, дұрыс жолға сілтеп, бағыт-бағдар
беріп отырған жетекшілер, оқытушылар-
ды да айта кеткен жөн деп ойлаймын.
Өйткені, дипломдық жұмыстың дұрыс
жазылуына бірқатар септік тигізетін де -
осы біздің ұстаздар қауымы. Олармен
пікір бөлісе, қоян қолтық жұмыла жұмыс
жасай отырып, алдағы уақытта бөлім
түлектері дипломдық жұмыстарын жақ-
сы қорғайтынына сенемін.

 ТҰРҒАНБАЕВА Дариға, студент.

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК,
МЫҢНАН ТҰЛПАР

Жуырда филология факультетінің қазақ тілі мен әде-
биеті бөлімінің студенттік деканатының ұйымдасты-
руымен  1, 2 курс студенттері арасында «Жүзден жүйрік,
мыңнан тұлпар» сайысы болып өтті.

Интеллектуалдық сайыстың мақсаты - ойы жүйрік, та-
нымдық деңгейі жоғары, интеллектуалды студенттердің да-
рынын ашу, белсенділігін арттыру, білімдерін көтеру және
қазақ халқынан мұра болып қалған ауыз әдебиетінің алтын
маржандары – мақал-мәтелдер, жұмбақтар және шешендік
өнерді насихаттау болып табылады.

Сайыс 3 бөлімнен тұрды. 1 бөлім “Мақал – сөздің мәйегі”
бойынша  02101-топ студенті Аязбаева Назымгүл, 2 бөлім
“Жұмбақтар сайысы” бойынша  Қуанышқалиева  Гүлдария,
ал 3 бөлім “Метограмма” сайысы бойынша 02201-топ сту-
денті Тасқалиева Альбина әділқазылар шешімі бойынша же-
ңімпаздар деп танылып, соңғы бөлімге жіберілді. 4 бөлім «Ше-
шендік өнер» деп аталды. Бұл бөлімде «Қазіргі таңда жастар
шешен сөйлей ала ма?» деген өзекті тақырып таразыға са-
лынып, талқыланды. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» ин-
теллектуалдық сайыстың жеңімпазы болып 02202-топ сту-
денті Кулмурзина Анар танылды. Сайыс барысында бөлімнің
белсенділері Сейтимов Олжас, Сұлтанов Мейрамбек, Еле-
кенова Ақтолқын, Аманғалиев Ержан сынды студенттер өз
өнерлерін ортаға салды. Сонымен қатар, бөлім мақтанышы,
жас ақын Талғат Мықи өзінің жүрекжарды туындыларын да
оқыды. Сайыс соңында жеңімпаздар дипломдармен және
сыйлықтармен марапатталды. Сайыс өте тартымды да
қызықты өтті. Алдағы уақытта да осындай мазмұнды іс-ша-
ралар бөлім ішінде жалғасын табатынына сеніміміз мол.

АЯЗБАЕВА Назымгүл, 02101топ студенті.

 2008 жылы құрылған «Ұлы қазақ» көңілді тапқыштар клу-
бының мүшелері - Орал қаласының биік сахналарынан көрініп
жүрген өнер жұлдыздары. Елімізде ұйымдастырылып жатқан
көптеген КТК ойындарына белсене қатысып, университет на-
мысын жоғары деңгейде көрсетіп жүрген «Ұлы қазақ» КТК ко-
мандасының құрамында Тамешов Тимур, Исқали Данияр,
Есенғалиев Жанғазы, Жұмағали Нұрхат, Куниров Алмаз,
Төлепқалиев Қанат, Ақшолақов Дастан өнер көрсетеді. Әрда-
йым ізденіс үстінде жүретін «Ұлы қазақ» құрамасы 2010 жылдың
4-9 ақпан күндері Астана қаласында өткен қазақша КТК ойында-
рының «Маусымашар - 2010» фестивалінен жемісті оралды. Ко-
манданың белсенді мүшесі Исқали Даниярды аталмыш фести-
вальдің мақсаты, барысы жөнінде мәлімет алу үшін сөзге тарт-
қан болатынбыз. «Биылғы мемлекеттік тілде КТК қозғалысын
дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында  ұйым-
дастырылған «Маусымашар - 2010» фестиваліне еліміздің түкпір-
түкпірінен 130-дан аса команда қатысты. Бұл шараның өтуіне
республикалық «Қазақстан КВН Одағы» жастар қоғамдық
бірлестігі мен Мәдениет және ақпарат министрлігі қолдау
көрсетіп, ұйымдастырған болатын. Ойын өте жоғары деңгейде
өткізілді. Аталмыш фестивальде біздің жеткен жетістігіміз - рес-
публикалық премьер лига ойындарына өткеніміз болды, яғни бұл
жоғарғы лигадан кейінгі екінші дәрежелі лига болып саналады.
Бізге, жастарға өз қабілеттерін шыңдауға мол мүмкіндік беріп,
үнемі қолдау көрсетіп отыратын ректорымыз Тұяқбай Зейітұлы
Рысбековке, тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім басшылығына өз
алғысымызды білдіреміз»,-дейді қуанышымен бөліскен Данияр.

Әрдайым университетіміздің мәртебесін биік тұғырдан
көрсетіп жүрген «Ұлы қазақ» жігіттеріне шығармашылық табыс
және алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз.

М.СРАЛИЕВА.

Жақсы күлкі – рухани денсаулықтың сенімді белгісі

«ҰЛЫ ҚАЗАҚТЫҢ» жеңісі
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29 января 2010 года Президент страны  Н.А. Назарбаев обратился к народу
Казахстана с Посланием. Участниками просмотра прямой трансляции Посла-
ния стали ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты уни-
верситета.

Послание Президента  – залог
благополучия народа КАЗАХСТАНА

вели лекции, обсудили наиболее важные
пункты Послания, высказали свое мне-
ние, направили студентов в нужное рус-
ло для реализации планов до 2020 года.

На филологическом факультете в ка-
захских группах лекцию прочитал Муса-
галиев Ш.С., в русских группах – Гурьева
Г.Г. Я присутствовала на лекции Гурье-
вой Г.Г. Галина Герасимовна в доступ-
ной форме донесла до студентов основ-
ные пункты, полностью разобрав каждый
из разделов Послания. Студенты филфа-
ка отнеслись очень серьезно к этому со-
бытию, внимательно слушая и делая для
себя определенные выводы. Своим мне-
нием со мной поделилась студентка 1
курса специальности «Иностранный
язык: два иностранных языка» Казетова
Гаухар: «Считаю, что информирование
студентов о таких событиях, происходя-
щих в стране, очень важно, так как это

Послание Президента народу Казах-
стана – значимое событие в жизни каж-
дого казахстанца. И рабочий, и учитель,
и предприниматель, и студент, и пенсио-
нер услышит в Послании о себе что-ни-
будь новое, почувствует уверенность в
завтрашнем дне.

По этому поводу в актовом зале уни-
верситета собралось около трехсот че-
ловек. Кроме сотрудников университе-
та, в просмотре приняли участие и ра-
ботники средств массовой информации,
с которыми желающие могли поделить-
ся своим мнением.

Чтобы довести до всех студентов со-
держание данного документа, 3 февраля
администрацией университета организо-
ваны лекции по обсуждению Послания. В
15:00 одновременно для студентов всех
факультетов и институтов преподава-
тели факультета истории и права про-

носит и воспитательный характер. На
сегодняшний день студентов в большей
степени интересуют новости Интерне-
та, а не политическая жизнь страны.
Поэтому данное мероприятие, безус-
ловно, необходимо. Мне очень важны
все события, происходящие в респуб-
лике. Особенно интересна для меня ин-
формация в сфере образования и науки.
В планах сейчас масштабная научная
деятельность, которую хочу начать с
полного изучения Послания».

Гаухар, как и другие студенты, ушла
на занятия, выслушав от начала до кон-
ца лекцию Галины Герасимовны. Одна-
ко я могу с уверенностью сказать, что
лекция была проведена не бесполезно,
в каждом из участников обсуждения ос-
тался тот патриотический настрой, ко-
торым с радостью поделилась Галина
Герасимовна.

Голубова О.,
студентка 3 курса

филологического факультета

Вот уже почти три года ребята из литературного салона ЗКГУ им.
М.Утемисова «Свеча» знакомят своих посетителей с «ювелирами» слова, с
творчеством знаменитых и малоизвестных авторов. За время своего суще-
ствования они провели более двадцати литературных мероприятий.

«Миллион алых роз», «Плачет девоч-
ка в автомате»… Кажется, нет челове-
ка из стран великого Союза, который бы
не знал этих песен. А знаменитая пер-
вая рок-опера,  появившаяся в СССР, -
«Юнона и Авось», трогающая и раздира-
ющая сердца слушателей. Эти велико-
лепные поэтические творения принадле-
жат перу  поэта-шестидесятника, наше-
му современнику Андрею Вознесенско-

Ахиллесово сердце Вознесенского
му. Именно ему был по-
священ вечер, прошедший
в детско-юношеской биб-
лиотеке им. Х.Есенжанова
10 февраля. Это меропри-
ятие посетили студенты и
библиотекари города и об-
ласти, последние пришли
посмотреть на юных кол-
лег и,  в свою очередь,  об-
меняться опытом.

Стоит  отдать высту-
пившим  должное, ведь
Вознесенский -  сложный
поэт, он, будучи архитек-
тором, не пишет, а возво-
дит поэтические дворцы.
По праву его можно на-
звать преемником футу-

ристов – пишет резко об острых углах,
когда иные их закругляют.

  - Один из ранних поэтических сбор-
ников Вознесенского назывался «Ахил-
лесово сердце» (1966 год), - говорит Сер-
гей Быков. - На его внутренней обложке
была нарисована кардиограмма. Пожа-
луй, это лучший образ, который симво-
лизирует поэта. Ахиллесово – незащи-
щенное, уязвимое, но,  в то же время,

остро реагирующее на жестокость, оби-
ду, оскорбление, боль.

Кто из ровесников Вознесенского мог
бы похвастаться дружбой с замечатель-

ным поэтом, прозаиком Борисом  Пастер-
наком.  Она завязалась после того, как
Андрей Андреевич в четырнадцатилет-
нем возрасте послал Пастернаку свои
стихи. В дальнейшем это сильно повлия-
ет на его судьбу. Вскоре он познакомить-
ся и с другими знаменитыми деятелями
искусства, собеседниками советского
поэта станут всемирно известные Сартр,
Хайдеггер, Пикассо.

В концертном зале библиотеки прозву-
чало много стихов Вознесенского, пока-
зали видео-выступление Андрея Андре-
евича, где он читал «1982», а также эпи-
зод из рок-оперы «Юнона и Авось» с ду-
шераздирающими словами на музыку
Рыбникова: «Ты меня никогда не забу-
дешь./ Ты меня никогда не увидишь». В
завершении прослушали композицию
«Миллион алых роз» после чего ведущий,
подводя некий итог, сказал: «Миллион
алых роз Андрея Вознесенского – это
миллион его потрясающих, пронизываю-
щих слов, сплетенных искусно в стихи,
которые любимы, читаемы, и которые за-
ставляют на секунду остановиться и за-
думаться».

     Анастасия ХЛОПКОВА
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7Тоғжан, алдымен өзің жайында
білсек?

8 Мен1990 жылы 27 мамырда Батыс
Қазақстан облысы, Бөкейорда  ауданы,
Мұратсай ауылында дүниеге келдім. 1996
жылы бастауыш мектеп табалдырығын
аттап, 2007 жылы А.Құсайынов атын-
дағы жалпы орта білім беретін мектебін
ойдағыдай аяқтадым. Оқуымды аяқта-
ғаннан кейін М.Өтемісов атындағы
БҚМУ-дың жаратылыстану-математика-
лық факультетінің «Экология» маманды-
ғына ақылы негізде оқуға түстім. 2009
жылы КПО б.в. компаниясының Қазақ-
станның дарынды студенттеріне 2009-
2010 оқу жылдарына арналған гранттық
бағдарламасы бойынша грант иегері
атандым.

7Ғылым жолына келуіңе, ғылым-
мен айналысуыңа не себеп болды?

8Университеттің және бөлімнің
қоғамдық және ғылыми жұмыстарына
белсене араласып, оқуда озат болғаным
үшін профессор В.В. Иванов атындағы
атаулы шәкіртақы иегері атандым.
Қазіргі таңда БҚМУ-дың студенттік ғылы-
ми қоғамының төрайымы міндетін атқа-
рамын. «Адамның шын мәнісіндегі нағыз

артықшылығы ғылымда» - дегендей, мен
өз бойымдағы қасиеттерімді ғылым жо-
лындағы ізденістерім арқылы көрсеткім ке-
леді. Себебі, ғылыми ізденістер – шығар-
машылық өрлеудің биік шыңы болып та-
былады.

7Ғылым жолында қандай жетісті-
ктерге жеттіңіз?

8Өзімнің  жеке жетістіктеріме келетін
болсам, БҚМУ-да өткізілген студенттердің
ғылыми-зерттеу жұмыстарының байқау-
ында «Жаратылыстану ғылымдары» ба-
ғытында 3 орынға ие болдым, БҚМУ-да
өткізілген «Студент және ғылым: шығар-
машылығы мен келешегі» атты 67-ші ғылы-
ми-тәжірибелік  конференциясында Алғ-
ыс хатпен, «Жас ғалым - 2009» иннова-
циялық жобалар конкурсында 1 орынға ие
болдым және де «Жергілікті өзін-өзі  бас-
қаруды дамыту және Орал қаласының жа-
стары» атты оқыту семинар-тренингі бой-
ынша өз біліктілігімді арттырып, сертифи-
катқа ие болдым. 2009 жылы 12 қараша
күні Ақтөбе қаласында Қазақстан Респуб-
ликасының Білім және ғылым министрлігі
мен Қазақстан жастар конгресінің ұйым-
дастыруымен «Қазақстандық патриотизм
жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабі-
летті елдің құрушы факторы» тақырыбын-
да өткен республикалық ғылыми-тәжіри-
белік конференциясының іріктеу турынан
өтіп, Ақтөбе қаласына баяндамаммен
оқуға шақырылдым, конференция қоры-
тындысы бойынша арнайы сертификатқа
ие болдым. Халықаралық студенттер

күніне орай «Заман» жастар қоғамдық
бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен
«Жыл үздігі» атты студенттер арасын-
дағы байқауға қатысып, «Жас ғалым» но-
минациясы бойынша ІІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталдым.

7Болашақтағы жоспарларың қан-
дай?

8Мен үшін ғылыммен айналысу үлкен
дарындылық деп білемін.Өз білімімді жет-
ілдіріп,заман талабына сай маман болып,
еліміздің дамуына өз үлесімді қосу басты
мақсатым болып табылады.  Мен бола-
шақта аталған жетістіктеріммен тоқталып
қалмай,  өз университетімнің мерейін ас-
қақтатып, ғылымның даму жолына өз
үлесімді қоссам деймін.

7Олай болса,  Жадыра мен Тоғжан-
ға айтарымыз, ғылым жолындағы же-
тістіктеріңіз көбейе берсін. Болашақ-
та еліміздің ғылымын дамытатын
білікті маман болуларыңызға
тілекшіміз.

Сұхбаттасқан М .Сралиева.

10-го февраля 2010 года в институте экономики и уп-
равления ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась интеллекту-
альная игра «Брейн-ринг»,  посвященная Посланию Пре-
зидента РК.

Соревнование Умников и Умниц

Цель данного мероприятия – выявить
интеллектуальный потенциал современ-
ной молодежи.

Президент Н.А.Назарбаев призывает
молодых людей  быть патриотами. И
нам, молодым,  не безразлично будущее
Казахстана,  каждый казахстанец   дол-
жен внести свой вклад в его развитие.

В игре  приняли участие студенты 2-х
курсов экономических специальностей.
Организатором  интеллектуальной игры
был  студенческий деканат совместно с
дирекцией института. В состав жюри
вошли заместитель директора по учеб-
ной работе Мустафина А.С.  и замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте Медеуова М.Н.

Интеллектуальная игра  состояла из
2-х туров, 1-ый тур -  презентация ко-

манды,  2-ой тур – игра
«вопрос-ответ». В  1
туре большую роль иг-
рали  коллективизм,
сплоченность  команд,
а во  2 туре студенты
показали  свои интел-
лектуальные возмож-
ности по 20-ти вопро-
сам, как по истории,
экономике так и по
географии. По итогам
игры  были определе-
ны победители. І место заняла команда
«Экономика», в состав которой вошли
студенты группы 09205,      команда «Ме-
неджмент» - группы 09202, и «ГМУ»- груп-
пы 09204 были удостоены  ІІ-го   места.
Победители  были награждены  диплома-
ми.

Студенты должны принимать актив-
ное участие в подобных мероприятиях,
так как это будет способствовать  по-
вышению интеллектуального развития
нашей молодежи.

Мендыгалиев А.,
ведущий интеллект. игры, студент

2-го курса спец-ть «ГМУ» 09204 гр
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 «Өркен» газетінің осы санынан бастап  «Таныс болыңыздар!» атты айдар
ашылып отыр. Бұл айдарымызда Сіздер университетіміздің дарынды да бел-
сенді студенттері жайлы толық ақпарат алып, олардың жеткен жетістіктері-
мен таныс боласыздар.

Айдарымыздың ең алғашқы кейіпкері – «Филология» факультетінің «Фило-
логия: қазақ тілі» мамандығының 4 курс студенті Исмагулова Алмагүл.

n Таныс болыңыздар!

Исмагулова Алмагүл Мерекеқызы
Орал қаласындағы №19 жалпы орта білім
беретін мектепті бітіріп, М.Өтемісов атын-
дағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің «Қазақ тіл мен әдебиеті»
бөліміне «Филология: қазақ тілі» маман-
дығы бойынша мемлекеттік грант негізінде
оқуға қабылданды. Студент атанған алғашқы
сәттен-ақ өнерлі, білімді студенттер қата-
рынан көріне білген Алмагүл
Тәуелсіздік күніне орай Сту-
денттік кіші Ассамблеясының
ұйымдастыруымен өткен
«Марафон-2006» ұлттық ойын-
дар сайысына белсене қаты-
сып, «Ең алғыр» номинациясы
бойынша дипломмен марапат-
талды. Бөлім ішінде Халықара-
лық Әйелдер күніне орай
ұйымдастырылған «Қазақ
Аруы - 2007» байқауында ІІІ
орын иегері атанды. Көшбас-
шылық қабілетін шыңдау мақ-
сатында 2006-2007 оқу жыл-
дары аралығында «Қазақ тілі
мен әдебиеті» бөлімінің сту-
денттік деканының орынбаса-
ры қызметін атқарды. 2007
жылдың 1 наурызынан -
12 сәуіріне дейін М.Өтемісов
атындағы БҚМУ мемлекеттік
қызметшілердің аймақтық білім орталы-
ғында «Өзін-өзі басқару және басқару
жүйесіндегі менеджменті» атты бағдарла-
масы бойынша жоғарылату курсынан өтіп,
60 сағат көлемінде оқу жұмысының белгі-
ленген жоспарын орындап, арнайы серти-
фикатқа ие болды. Сонымен қатар ғылым
жолында да біраз жетістіктерге қол жеткіз-
ген Алмагүл 2007 жылдың 29-30 наурыз
аралығында «Нашақорлық пен құқық бұзу-
шылықтың алдын-алу мәселесі бойынша
мемлекеттік жастар саясатының жүзеге
асырылу жолдары» атты республикалық
конференциясына қатысып, өзі ұсынған
«Нашақорлық – қазіргі заман кеселі» атты

баяндамасы жинаққа енгізілді. 2007-2008
оқу жылдарында қазақ тілі мен әдебиеті
бөлімінің студенттік деканы қызметін ат-
қарып жүріп, оқуда озат, қоғамдық жұмыс-
тарға белсене араласқаны үшін Мәтжан
Мақсымұлы Тілеужанов атындағы атаулы
шәкіртақы иегері атанды. 2008 жылы Маң-

ғыстау өңірі, Жаңаөзен қаласының 40 жыл-
дық мерейтойына орай ұйымдастырыл-
ған «Жастардың қоғамдық өмірдегі бел-
сенділігі – еліміздің бәсекеге қабілеттілігіне
үлес» атты республикалық пікір-сайыс
дебат фестиваліне қатысып, қатысушы
сертификатына ие болды. 2008 жылдың
тамыз айында Халықаралық Ресей-Қазақ-
стан «Соседи» атты лагеріне қатысуға
жолдама алды. 2008 жылдың қазан айын-
да ЖОО-ның тәрбие ісі жөніндегі прорек-
торлары мен республикалық жастар ұйым-
дарының көшбасшыларының қатысуымен
Астана қаласында өткен республикалық
семинар-кеңеске қатысушы. 3 курста Пе-

дагогикалық институттың Ғылыми Кеңес
мүшесі болса, 4 курстан бастап универ-
ситеттің Ғылыми Кеңесінің мүшесі болып
қабылданды.

Жазғы демалыс уақытын тиімді пайда-
ланып, 2007 жылдың ІІІ еңбек семестрінде
Зеленов ауданы, Көшім елді-мекенінде Ел-

басымыздың «Жасыл ел»
көгалдандыру бағдарламасы
бойынша «Жалын» отрядында
жауынгер ретінде жұмыс ат-
қарып, еліміздің көркеюіне
өзіндік үлесін қосса, 2008 жыл-
дың жазғы еңбек семестрінде
«Жасыл Ел» жастар еңбек жа-
сағында «Ынтымақ» отрядын
құрып,  сол жасақтың коман-
дирі болды. Соның нәтижесін-
де облыстық слетте «Үздік аль-
бом» номинациясымен мара-
патталды. Осы жылы Халықа-
ралық студенттер күні мереке-
сіне орай өткен мерекелік ша-
рада «Ең үздік ұйымдастыру-
шы» номинациясына ие болды.

Қазіргі таңда Алмагүл - Сту-
денттік Бірлестіктер Одағының
Президенті, «БҚМУ «Ақиқат»

пікір-сайыс орталығы» жастар қоғамдық
бірлестігінің төрайымы. Сонымен қатар
2008-2009, 2009-2010 оқу жылдары аралы-
ғында Қазақстан Республикасының Прези-
денті Н.Ә.Назарбаев атындағы шәкіртақы
иегері атанып келеді.

Қарапайымдылық, іскерлік, адамгершілік
сынды қасиеттерді өз бойына жиған аруы-
мызға алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз.
Киелі оқу ордасын бітіргелі жатқан түлекке
оқуды өте жақсы аяқтап, қалаған маман-
дығының иесі болуына шын жүректен тілек-
тестігімізді білдіреміз.

   СРАЛИЕВА Мейрамгүл.

Туған жері, жылы, күні – 17 қаңтар
1989 жыл. БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты
ауылы
Жұлдызнамасы -  тауешкі
Үлгі тұтар адамы – анасы
Сүйікті ісі – гобилен тоқу, тоқыма
жұмыстарымен айналысу, шаңғы тебу.
Сүйікті тағамы –  бесбармақ, түшпара,
қуырдақ
Сүйікті әртісі – Роза Рымбаева,
Қарақат Әбілдина, Еркін Нұржанов
Сүйікті тобы – «МузАрт» ансамблі
Сүйікті киносы – «Қыз Жібек»,
«Махаббат бекеті», «Ағайындылар»
Сүйікті актері – Нұрлан Әлімжанов,
Меруерт Өтекешова
Өмірлік ұстанымы - Әрбір бастаған
істі аяғына дейін тындыру

¸
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Бүгінгі «Жас ғалым» айдарының кейіпкерлері - филология факуль-
тетінің «филология: қазақ тілі» мамандығының 3 курс студенті,  «Жас
ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің мүшесі САПАРОВА ЖАДЫРА
және жаратылыстану-математикалық факультетінің «Экология»
мамандығының 3 курс студенті, «Жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық
бірлестігінің төрайымы БИСЕМБАЕВА ТОҒЖАН. «Адамның шын
мәнісіндегі нағыз артықшылығы ғылымда» деген асыл сөзді ардақ
тұтқан Жадыра мен Тоғжанның ғылым жолында жеткен жетістік-
тері жайындағы сыр-сұхбатымызды сіздермен бөліссек.

n Жас ғалым

ҒЫЛЫМНЫҢ

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар,
    мінез деген нәрселермен озады.

Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі - ақымақшылық.
Абай

7Жадыра, ең алдымен өзің жай-
лы қысқаша мәлімет беріп, туған
жерің, бітірген алтын ұя мектебің
жөнінде айтып өтсең?

8Мен 1989 жылы 10 шілде күні қай-
мағы бұзылмаған қазақтың қара топы-
рағы Жаңақала ауданында дүниеге
келдім. 1996 жылы бастауыш мектеп та-
балдырығын аттап, 2007 жылы Жаңақа-
ла жалпы орта білім беретін мектебін
ата-анам мен ұстаздарымның үкілі үмітін
ақтап, оқуымды ойдағыдай аяқтадым.
Мектеп кезінде сабақта үздік болып, алғ-
ырлығыммен танылып, қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінен өткен облыстық олим-
пиадаларға қатысып, жүлделі орындарға

ие болып жүрдім. Ал мектептен кейінгі
он бір жылдық сынақ ұлттық бірыңғай те-
стілеуде алған білімім мен талабымның
арқасында, оқудағы зор еңбегімнің жемісі
ретінде 111 балл жинап, өзімнің қалаған
мамандығым бойынша мемлекеттік гран-
тты жеңіп алдым. Бүгінде менің ұлы ар-
мандарымның бірі орындалып, білімнің
киелі шаңырағы М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінде «Филология: қазақ тілі» маман-
дығы бойынша білім алудамын.

7Ғылым жолына келуіңе, ғылым-
мен айналысуыңа не себеп болды?

8Қазақстан Республикасының
ғылымды дамытудың 2007-2012 жылда-
рға арналған мемлекеттік бағдарлама-
сында жалпы университет бойынша
студенттердің кемінде 10 %-н ғылымға
тарту керек делінген. Сол себепті,  біздің
киелі білім ордамыз студенттерді білім
айдынында жүздіріп, тәрбие бесігінде
тербеп қана қоймай, жан-жақты жетіл-
ген, қоғамға пайдасы тиетін тұлға қалып-
тастыру мақсатында, ғылымға деген
қызығушылықтары жоғары студенттер-
ге ерекше  қолдау көрсетіп келеді. «Биік
тауға шығудың өзі – жармасудан баста-
лады» дегендей, мен университет қабы-
рғасында жүріп, көлемі шағын  ғылыми
жұмыстар жазу арқылы, қазірден бас-
тап ғылымның тереңіне бойлап, бола-

шақтағы бар ғұмырымды ғылыммен бай-
ланыстырғым келеді.

7Ғылым жолында жеткен жетісті-
ктерің жөнінде атап өтсең?

8Ең алғаш ғылымдағы жетістігім -
2007 жылы Студенттердің ғылыми-зерт-
теу конкурсына қатысып, жүлделі ІІ орын
алғаным болды. Сол жылы «Қазақстан -
2030» Даму стратегиясының  10 жылды-
ғына орай өткізілген ІІ облыстық «Тәуелсіз
Қазақстан және жастар» атты ғылыми-
тәжірибелік конференциясына белсене
қатысып, ІІ орынға ие болдым. 2008 жылы
өткен «Жас ғалым - 2008» облыстық кон-
ференциясына қатысып , өзіме мол
тәжірибе жинақтадым. Сонымен қатар,

Көкшетау және Тараз қалаларында өткен
конференцияларға баяндамаларымды
жолдадым, кейін олар ғылыми жинаққа
енді. «Студент және ғылым: шығармашы-
лығы мен келешегі» атты 67-ші студент-
тердің ғылыми-тәжірибелік конференция-
сына баяндама ұсындым. 2009 жылы
өткен «Жастар және қазақ әдебиеті» атты
ІІІ қалалық ғылыми-тәжірибелік семинар-
да үздік баяндама ұсынғаным үшін І орын-
мен марапатталдым, 2009 жылдың 22
қазан күні Ішкі саясат басқармасы мен
«Технопарк «Алгоритм» ЖШС қолдауы-
мен, «Жас ғалымдар кеңесі» ҚБ ұйымда-
стыруымен оқушылар, студенттер және
жас ғалымдар арасында облыстық «Жас
ғалым-2009» инновациялық жобалар кон-
курсы өткен болатын. Аталған конкурсқа
118 жоба тапсырылғанмен, олардың 78-і
іріктеу кезеңінен өтіп, өз жобаларын
қорғауға мүмкіндік алды. Конкурс қоры-
тындысы бойынша 41 жобаның авторла-
ры жүлделі орындарға ие болып, бағалы
сыйлықтармен марапатталды. Мен осы
конкурста әлеуметтік маңызды жобалар
секциясы бойынша І орынға ие болдым.
2009 жылдың 23 қазанында «Сырым жас-
тары» ЖҚБ ұйымдастыруымен өткен
«Алаш мұрасы жастар көзімен» атты ай-
мақтық ғылыми-тәжірибелік конференци-
ясына қатысып, жүлделі І орын иегері
атандым. Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі мен Қазақ-
стан жастар конгресінің ұйымдастыруы-
мен 2009 жылы 12 қараша күні Ақтөбе

қаласында өткен «Қазақстандық патрио-
тизм жаһандану жағдайындағы бәсекеге
қабілетті елдің құрушы факторы» тақыры-
бындағы республикалық ғылыми-тәжіри-
белік конференциясына қатысып, қатысу-
шы сертификатымен марапатталдым.
2009 жылдың 7-14 желтоқсан аралығын-
да Орал қаласы әкімдігінің ішкі саясат

бөлімі мен Еуразия академиясының «АТи-
СО» институтының ұйымдастыруымен
өткен «Жергілікті өзін-өзі басқаруды да-
мыту және Орал қаласының жастары»
атты оқыту семинар-тренингі бойынша өз
біліктілігімді арттырдым. Осындай жетіст-
іктерге жетуіме ғылыми жетекшім Тұрға-
налиева Ганмиркүн Ганмирханқызы зор
септігін тигізді.

7Болашақтағы жоспарларың қан-
дай?

8«Ғалым болудан да адам болу
қиынырақ», - демекші, болашақта бойын-
да ұлттық рухы мен қазақы намысы бар,
елім үшін аянбай қызмет ететіндей нағыз
адам болғым келеді:

Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда,
Үлкен бақыт табу үшін ғаламда.
Үлкен болып қалу үшін ғаламда,
Үлкен арман керек екен адамға, - деп,

тіл жанашыры М.Шаханов жырлағандай,
болашақта алға қойған арман-мақсатта-
рыма қол жеткізіп, білімді де білгір тіл ма-
маны атансам деймін.  «Азат басың бол-
сын құл, қолдан келмес іске ұмтыл» - деп,
Абай атамыз айтқандай,  әрбір адам өзі
үшін қолдан келместей болып көрінетін
істерге ұмтылуы керек. Мен де «ғылым»
айдынында «еңбегімді» ескек етіп,  осы
бағытта өз даңғыл жолымды қалыптас-
тырғым келеді.

СТУДЕНТ
Белсенді
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы
8 қазандағы өкіміне сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды
даярлау сатысында білім алушыларға ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жолға
қойылған. Университетте магистранттардың ғылыми тағылымдамасын өткізу
Ғылыми кеңестің бекіткен Ережелері (23.10.2009 ж. Хаттама №2; 29.01.2010 ж.
Хаттама № 5) негізінде жүзеге асырылады.

n Жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым

Мәскеудегі ғылыми
ТАҒЫЛЫМДАМА

Ғылыми тағылымдаманың негізгі прин-
циптері жүйелілік, ғылымилық, оның бо-
лашаққа бағытталуы, магистрантты
тұлға ретінде дамытуды мақсат етуі,
жекелік сипаты, тағылымдаманың өз бе-
тімен білім алуымен үйлесімді байланы-
суы болып табылады.

Ғылыми тағылымдама ғылыми және
кәсіби іс-әрекеттің жаңа әдістерін, техно-
логияларын меңгеру, белгілі бір маман-
дық аясында теориялық және практика-
лық білім деңгейін арттыруды көздейді.
Тағылымдаманың мерзімін жіберіп отыр-
ған ұйым оның мақсатына, мазмұнына,
өту орнына қарай өзі белгілейді.

Жас ғалымдар, оқытушылар және ба-
сқа мамандардың кәсіби даярлық деңгейін
жетілдіру мақсатында тағылымдама
жаңа және ерекше әдістерді, құрал-жаб-
дықтарды және технологияларды меңге-
ру және пайдалану жолымен мамандар-
дың теориялық және практикалық даяр-
лығын жүзеге асыру, ғылыми-зерттеу
және оқытушылық іс-әрекетті ұйымдас-
тыруды жетілдіру, ғылым мен техника-
ның ең соңғы жетістіктерімен танысу,
тәжірибемен алмасу және ғылыми, шы-
ғармашылық байланыстардың аясын ке-
ңейтудің негізгі құралы болып табылады.

Мақсаты мен мазмұнына қарай тағы-
лымдама төмендегідей бейіндер бойын-
ша ұйымдастырылуы мүмкін:

- ғылыми-зерттеу және инновациялық
іс-әрекетті жетілдіру (ғылыми тағылым-
дама);

- озат педагогикалық технологиялар-
мен, қазіргі оқыту құралдарымен танысу,
оқу процесін жетілдіру бағытында ұсы-
ныстарды өңдеу (педагогикалық тағы-
лымдама);

- шығармашылық тәжірибемен алма-
су, шығармашылық ұжымдар жұмысына
тікелей қатысу (шығармашылық тағы-
лымдама).

Алғаш рет 2008 жылы 15-24 желтоқ-
сан аралығында Мәскеу қаласының Ре-
сей мемлекеттік туризм және сервис
университетіне ғылыми зерттеудің
әдістемелік және теориялық мәселелері
бойынша ғылыми тағылымдамадан өтуге
22 магистрант жіберілген болатын. Оқу-
тақырыптық жоспар бойынша магистрант-
тарға барлығы 70 сағат аясында ғылыми
зерттеу әдістемесі, экономикалық геогра-
фия, педагогика және психология, іскерлік
қарым-қатынас мәдениеті пәндері бойын-
ша дәрістер оқылып, магистранттар кітап-
ханада, мұрағатта жұмыс жасады.

Мәскеу қаласындағы Ресей халықтар
достастығы университетімен ынтымақ-

тастық жөніндегі келісім-шарт аясында
2009 жылдың 4 қараша - 14 қараша аралы-
ғында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақ-
стан мемлекеттік университетінің магис-
транттары «Қазіргі ғылымдағы инноваци-
ялар» бағдарламасы бойынша ғылыми та-
ғылымдамадан өтті. Оның мақсаты

әлемнің жаһандану жағдайында шетел аза-
маттарының жоғары деңгейде біліктілікті
арттыруға қажеттіліктерін қанағаттанды-
руға бағытталған білім беру бағдарлама-
сын жүзеге асыру болып табылады. Тағы-
лымдамаға «педагогика және психология»,
«психология», «дене шынықтыру және
спорт», «биология», «география», «эконо-
мика», «орыс тілі мен әдебиеті», «қазақ тілі
мен әдебиеті», «тарих», «филология» ма-
мандықтарының мемлекеттік тапсырыс
негізінде оқитын 1, 2 курс магистранттары
қамтылды.

Тағылымдама бағдарламасында зерт-
теу іс-әрекетінің әдіснамалық негіздері,
білім берудің инновациялық әдістері, жаңа
форматтағы электронды оқулықтарды
жасау, әлемнің тілдік сипаты, жаңа жаһан-
дық тектоника туралы дәрістер тыңдал-
ды. Сонымен қатар әр мамандыққа қатыс-
ты жеке дәрістер де болды. Зерттеу жұмы-
старының тақырыптары бойынша мате-
риал қорын толықтыру мақсатында маги-
странттар Ресей мемлекеттік кітапхана-
сының диссертациялық залында жұмыс
жасады. Арнайы БҚМУ магистранттары
үшін ұйымдастырылған іскерлік қатынас,
сөйлеу мәдениеті, кәсіптік үштілділік мәсе-

лелеріне арналған семинарларға белсенді
қатысты. 10 қараша күні ұйымдастырыл-
ған «Қазақстан-Ресей: ынтымақтастық
жолдары» атты дөңгелек үстелде Қазақ-
стан Халықтар Ассамблеясының 15 сес-
сиясында қабылданған Ұлттық ынтымақ-
тастық доктринасы талданып, Қазақстан
және Ресейдің экономикалық байланыста-
ры туралы сөз қозғалды. 13 қарашада ма-
гистрлік ғылыми тағылымдаманың жабы-
лу салтанаты өткізіліп, Ресей халықтар
достығы университетінің Шетел тілдері ин-
ститутының әкімшілігі магистранттарға
сертификаттары мен куәліктерді табыс
етті.

2009 жылдың 10 желтоқсан -23 желтоқ-
сан аралығында Ресей халықтар достас-
тығы университетіне «Ғылыми іс-әрекетті
зерттеу және дамыту» бағдарламасы бой-
ынша ғылыми тағылымдамадан өтуге уни-
верситеттің 13 магистранты жіберілді.

Шетел тілдері институтының директо-
ры, ф.ғ.д., профессор, академик Л.Н.Соко-
лованың басшылығымен ізденушілерге ар-
налған салтанатты ашылу кеші болып өтті.

Келесі күні магистранттар ҚР-ның Ресей
Федерациясындағы елшілігіне барып,
бірінші хатшы, ф.ғ.д. С.Е.Байменшемен кез-
десіп, елшіліктің кітапханасындағы әдеби-
еттер, мерзімді басылымдармен танысты.
Ресей ғылым академиясы Палеонтология
институтының аға ғылыми қызметкері
А.В.Шаповаловтың жетекшілігімен мемле-
кеттік Дарвин мұражайына жасалған са-
пар барысында Жердің органикалық әлемі
мен биоалуантүрлілік туралы қызықты
дәріс ұйымдастырылды. 21 желтоқсанда
магистрлік тағылымдаманың жабылу сал-
танаты өткізіліп, институт әкімшілігі маги-
странттарға сәйкестік сертификаттары
мен куәліктерді табыс етті. БҚМУ магист-
ранттары өз тарапынан институт басшы-
лығына алғыс хаттарын берді.

Магистранттардың айтуынша, ғылыми
тағылымдаманың барысы құнды мәлімет-
терді жинақтау мен жағымды әсерлерге
толы болды. Бағдарламаның жақсы ұйым-
дастырылып, әр оқытушының өз дәрісте-
ріне асқан ыждағаттылықпен дайындалып,
жоғары деңгейде өткізуі әр магистранттың
көңілінен шықты. Мәскеудегі тағылымда-
маның жоғары деңгейде өтуіне бастама
болған Ресей халықтар достығы универ-
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ситеті, Шетел тілдері институты директо-
рының орынбасары, филология ғылымда-
рының докторы, профессор Ұлданай Мақ-
сотқызы Бактикирееваға М.Өтемісов
атындағы БҚМУ-нің ректораты шексіз алғ-
ысын білдіреді.

Осы тағылымдаманы қорытындылау
мақсатында университетте 2009 жылдың
8 желтоқсанында жоғары оқу орнынан
кейінгі дайындық және ғылыми-зерттеу
жұмысы бөлімінің ұйымдастыруымен ма-
гистранттардың ғылыми тағылымдама-
сын ұйымдастыруды талдау, оны дамы-
тудың тиімді жолдарын анықтау мақса-
тында «Ғылыми тағылымдама: бүгіні және
болашағы» атты дөңгелек үстел өткізілді.
Ғылыми жұмыс және халықаралық байла-
ныс проректоры, т.ғ.д., профессор
Ә.Қ.Мұқтар ғылыми тағылымдаманы уни-
верситетте ұйымдастырудың негізгі бағыт-
тарын белгілей отырып, магистранттарға
сөз берді. Тағылымдамадан өту кезінде
Мәскеудегі халықаралық конференцияға
қатысқан г.ғ.к., доцент Т.А.Терещенко Ре-
сей халықтар достастығы университетінің
академиялық ғылыми дәрежесін жоғары
бағалай отырып, БҚМУ магистранттары-
ның сол деңгейге сәйкес жауап бере алғ-
андығын атап өтті. Тағылымдамаға барғ-
ан магистранттар тобының жетекшісі
А.Джайлюбаеваның есебі, 1 курс магис-
транттары Б.Халықованың «Ғылыми-
зерттеу жұмысының әдіснамалық не-
гіздері», К.Нестеренконың «О научно-прак-
тической конференции «Россия и БРИК:
проблемы, перспективы, проекция на вне-
шний мир», Б.Адимовтың «Россия и Ка-
захстан: перспективы взаимодействия»
атты қысқаша ақпараттары тыңдалды.
Ресей халықтар достастығы университе-
тінен жіберілген кітаптар ғылыми кітапха-
наның директоры Г.З.Таушеваға табыс
етілді.

Бүгін «шетел тілі: екі шетел тілі» маман-
дығының 2 курс магистранты Л.Кайль Гер-
манияның Майнц қаласындағы И.Гуттен-
берг университетінде ғылыми тағылымда-
мадан өтіп жатыр.

Университетте шетел, Қазақстан және
Ресейдің ғылыми және оқу орталықтары-
мен тығыз байланыс орнатылған. Герма-
нияның Иоханнес Гутенберг атындағы
университетімен, Пассау университеті-
мен, Еуропалық ғылыми қоғамдастығымен,
Литва Республикасының Миколас Ромирис
университетімен ынтымақтастық жайын-
да келісім шарттар жасалды. Қазақстан
Республикасының «Мемлекеттік тарих»
институтымен, Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық Ғылым Академиясының Ш.Уә-
лиханов атындағы тарих және этнология
институтымен, Ресей Федерациясының
Ұлттық Ғылым Академиясының Миклуха-
Маклай атындағы этнология және антро-
пология институтымен,  Ресей Федераци-
ясының Ұлттық Ғылым Академиясының
тарих институтымен, Астрахань , Орын-
бор, Саратов, Самара, Казань, Волгоград
мемлекеттік университеттерімен тығыз
байланыс орнатылған. Осы байланыстар-
ды пайдалана отырып, ғылыми тағылым-
даманың мүмкіндіктерін кеңейту қарасты-
рылып отыр. Магистранттардың маман-
дықтарына сәйкес топтық ғылыми тағы-
лымдаманы ұйымдастыру бағытында
жұмыстар жүргізіледі.

        МҰҚАНБЕТОВА Ш.Т.,
ЖОО-дан кейінгі дайындық

      және ҒЗЖ бөлімінің жетекшісі, п.ғ.к.

Магистерская стажировка «Инновации в современной науке» проходила
в Российском университете дружбы народов (г.Москва) с 4 по 14 ноября
2009 года и была организована институтом иностранных языков РУДН. В ней
участвовало 25 магистрантов 1 и 2 года обучения ЗКГУ им.М.Утемисова. Ру-
ководителем стажировки была доктор филологических наук, профессор
БактикирееваУлданай Максутовна.

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Программа стажировки была насы-

щенной, разнообразной, затрагивающей
самые разные области науки, и поэтому
была интересна для всех слушателей
разных специальностей. В ходе работы
были прослушаны лекции о методологи-
ческих основах изучения развития иссле-
довательской деятельности, об иннова-
ционных методах в преподавании, о со-
здании электронных учебников нового
формата, о языковой картине мира, о
новейшей глобальной тектонике. Всех за-

интересовала экскурсия в Государствен-
ный Дарвиновский музей, где для нас
была организована лекция по развитию
органического мира Земли  и биоразнооб-
разию. Для дополнительного сбора мате-
риалов для своих магистерских диссер-
таций по программе стажировки мы посе-
тили Российскую Государственную биб-
лиотеку и диссертационный зал в г.Хим-
ки. Мы приняли участие в семинарах по
деловому общению, по культуре речевого
общения, по профессиональному  трехя-
зычию.

В программе стажировки предусмат-
ривались и лекции, организованные толь-
ко для определенных специальностей.
Например, магистранты специальностей
«Филология», «Педагогика», «Психология»
посетили лекцию В.П.Синячкина «Иннова-
ции в методике преподавания русского
языка» и Т.Н.Мельникова  «Современное
психолого-педагогическое исследование».
Для магистрантов специальностей «Био-
логия» и «Физическая культура» была под-
готовлена лекция по «Гипоксической тре-
нировке». Также спортсмены посещали
дополнительные занятия в физкультурно-
оздоровительном комплексе РУДН. Геогра-
фы, историки, экономисты приняли учас-
тие в международной научно-практичес-
кой конференции «Россия и БРИК: пробле-

мы, перспективы, проекция на внешний
мир». Все магистранты участвовали в
практическом семинаре по английскому
языку «Инновационные технологии в
изучении английского языка» при поддер-
жке издательства «Максиллан» в России
и получили сертификаты.

Кроме этого, для нас была организо-
вана встреча с первым секретарем По-
сольства Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации  С.Е.Байменше. В бе-
седе с нами он рассказал нам о том,  как

проживает казахская диаспора в России.
Из разговора мы еще раз убедились в
том, что Россия и Казахстан - друже-
ственные страны, с общей историей и
общими взглядами на будущее.

В завершении стажировки был орга-
низован круглый стол «Россия и Казах-
стан: перспективы взаимодействия». На
нем мы обсудили выступление Президен-
та РК Н.А.Назарбаева перед Ассамблеей
Народа Казахстана и анализировали Док-
трину Национального единства. Все без
исключения выказали поддержку полити-
ке и идеям главы государства.

В целом, программа стажировки про-
шла на высоком уровне. Особо впечат-
лили всех лекции и семинары, которые
были подготовлены исключительно в
виде презентаций, сопровождающихся
наглядными и раздаточными материала-
ми. Мы извлекли для себя массу полез-
ной информации, собрали материалы для
магистерской диссертации. Хотелось
бы, чтобы у нас в университете прово-
дились подобного рода семинары и при-
глашались представители академичес-
ких кругов, чтобы повысить квалифика-
цию  как студентов, так и преподавате-
лей университета.

Магистранты ЗКГУ


