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Ұлылардың мұрасы да , мұраты да, атақ -даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі.
Н.Ә.Назарбаев
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СПОРТ  ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
³ М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері ара-

сында 7-8 сәуір күндері спорт сарайында дойбы спартакиадасы өткізілді. Бұл жарысқа жараты-
лыстану және математика факультеті, тарих және құқық факультеті, филология факультеті,
педагогика факультеті, экономика және басқару институты, мәдениет және өнер институты,
БҚМУ колледжі сынды 7 команда бойынша барлығы 21 студент қатысты.

Тамаша ойын көрсеткен 7 команда да жарыс қорытындысында: мәдениет және өнер инсти-
тутының командасы І орынға, экономика және басқару институтының командасы ІІ орынға,
жаратылыстану және математика факультеті студенттерінен құралған команда ІІІ орынға қол
жеткізді.

Экономика және басқару институтының студенті Салаватов М., мәдениет және өнер инс-
титутының студенті Батыков А., жаратылыстану және математика факультетінің студенті
Тасмағамбетова С., БҚМУ колледжі Пернебек Д. белсене шебер өнер көрсеткендері үшін
үздік ойыншылар деп танылды.

³Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының кешенінде және қалалық теннис залын-
да 2010 жылдың 14-16 сәуір күндері Ұлы Жеңістің 65 жылдығына арналған ЖОО оқытушылары
мен студенттері арасында жарыс оздырылды. Жарысқа БҚМУ, БҚГА, БҚИИТУ, ҚазИИТУ-дан
құралған 4 команда бойынша 36 ойыншы қатысып, жақсы ойын көрсетті.

Спорттың шахмат, үстел теннисі, тоғызқұмалақ түрлерімен өткен тартымды бәсекеден
білім ордасының майталман спортшылары өзгелерден озық шықты. Сайыс  нәтижесінде шах-
мат бойынша БҚМУ құрама командасы - І орынға, үстел теннисінен БҚМУ командасы - ІІ орынға,
тоғызқұмалақтан БҚМУ командасы - ІІ орынға лайық деп танылып, жалпы командалық есепте
БҚМУ құрама командасы - І орынға ие болып, І дәрежелі дипломмен марапатталды.

Еңбек және спорт ардагері Д.М.Чернышев  шахматтан үздік абстрактты-логикалық ойын-
шы деп танылса, жаратылыстану және математика факультетінің ІІ курс студенті Бахтияр
Құрбанов  үстел теннисінен ең үздік ойын техникасын меңгергендігін көрсетті және БҚМУ
колледжінің ІІ курс студенті Жайнагүл Зейінова тоғызқұмалақтан үздік стратег-шабуылшы
екендігін дәлелдеді. Барлық спортшылар дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапат-
талды.

Ана жүрек

Қарыздармын бір адамға жасыра
         алман, жасырман,

Қалайша мен жасырармын
    туылсам сол асылдан.

Саусағынан төгіледі мейірімі елжіреп,
Бауырына қысып тұрып сипағанда

       басыңнан.

Бар әлемді құшағына сыйдырардай
         кең жүрек,

Бала десе ет жүрегі қалады екен
           елжіреп.

Перзенті үшін әзір екен отқа,
      суға түсуге,

О, тәңірім, ана деген неткен
   ғажап ер жүрек!

Ф. Азбантаева,
Сәндік-қолданбалы өнер және
мәдениет бөлімінің 10105-топ

студенті.

ôôô

Вечереет...Тихий омут
Бледным заревом покрылся.
От усталости застонет
Лес, что утром веселился.

Тучи мрачные скопились,
Угрожая сильным ливнем,
Над водою проносились
Тени чёрные.  Невинно

n Жас қалам

Капля первая упала
На воде развод оставив…
Тихий омут прикрывала
Ночь волшебным покрывалом.

Звёзды мирно замигают,
Месяц хитро улыбнётся,
И во тьме ночной растает
День, что завтра вновь проснётся.
                                               2002

Холодная весна
Угрюмые дожди
Играют на стекле
Старинные мотивы.

Судьба не суждена,
И всё, что впереди
Теряется во мгле,
Печально и игриво.

Последний снег уйдёт,
Как прожитые дни,
Оставив за собой
Лишь лужи на дорогах.

Уйдёт последний лёд,
И мы уже одни
Ведём неравный бой
На жизненных порогах.      2007

Бакаушина Е.,
студентка спец-ти ГМУ гр. 09204

Еркімді алма ...

Сен менің еркімді алма, еркімді алма
Алау салып лаулаған көркің жанға.
Махаббатты кеудеңнен өшірмесең,
Мен сөнбеймін өзіңдік сертің барда.

Арым да сен, бағым да, күшімде сен,
Арманды да өзіңсіз түсінбес ем.
Мен нұр болам, көгінде сезіміңнің
Сәулесіне көлеңке түсірмесең.

Тәтті сөзді не керек туралап сан,
Сезім болып жүректе туламасаң.
Мен көктем боп гүлдеймін жүрегіңде
Жел сезімнен күз болып қурамасаң.

Бар шынымды алдыңда ақтарамын,
Ашпа көпке сырыңды жап қарағым!
Сен менің жарым болсаң таусылмайтын
Мен сенің жүрегіңде сақталамын.

Қиясынан шалмаса үміт қыран,
Қиял тосу бекер-ақ қылықтыдан.
Сен шың болсаң бой бермес асқарларға
Мен күн болып төбеңнен күліп тұрам.

Елігім боп ойнақ сал төсімде кең,
Дала болам өзің біл көсілмесең.
Мен өлмеймін мәңгіге жасай берем,
Жүректегі сезімді өшірмесең.

Сұлтанов М .,
  қазақ тілі мен әдебиеті

мамандығының 4 курс студенті

mailto:IC_SMI@wksu.kz
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Білім  ордасында 23 сәуір күні
дәстүрлі ғылыми басқосуымыздың
бірі – «Тайманов оқулары - 2010»  ха-
лықаралық  ғылыми конференциясы
болып өткен еді.

Жақында білім ордасында Кеңес одағының Ұлы Отан соғысындағы
Жеңісінің 65 жылдығына арналған «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ-
стан: тарих және тағылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясы болып өтті.

Ғылыми жиынға еліміздің
және көршілес Ресей елінің
де жоғары оқу орындарынан
профессор-оқытушылар-
мен қоса қалалық, облыстық
жалпы орта білім беретін
мектеп мұғалімдері де қаты-
насқан болатын. Басқосу
барысында ғалым-оқыту-
шы қауым Батыс қазақстан-

Тағылымы мол тарихи оқиға –

дықтардың майданға аттануы, соғыс кезе-
ңіндегі қиындықтар, отанды қорғаушы жау-
ынгерлердің ерліктері, қазақстандықтардың
майданға қосқан үлесі жайында ғылыми ба-
яндама жасап, Ұлы Отан соғысы жылда-
рындағы Қазақстан тарихын оқытудың
кейбір мәселелері төңірегінде ой бөлісті.

Табандылық пен ерліктің арқасында қол
жеткізген Ұлы Жеңіс. Сол жеңіске жету жо-
лындағы қазақ халқы тарапынан қосылған
үлес пен қаһармандық ерлік жан-жақты са-
раланып, ғылыми бағытта тарихшылары-
мыздың тарапынан қайта сараланып,
қалыптасып жатқан ұлттық идеология
тұрғысынан қарап, тұжырым жасасты.

ТАЙМАНОВ ОҚУЛАРЫ –
математика ғылымының

дамуының кепілі
Бұл «Тайманов оқулары 2010» конфе-

ренциясы Ұлы Жеңістің 65 жылдығына
орайлас келіп отыр. Олай дейтініміз, Асан
Дабысұлы Тайманов та осы жеңіске өз
үлесін қосқан қазақ азаматы. Ұстаздық қыз-
метінде жүрген ол 1941 жылдың шілдесі-
нен бастап Ұлы Отан соғысына жауынгер
ретінде аттанып, Мәскеу түбіндегі шайқа-
ста, Беларусь, Литва үшін болған майдан-
дарда ерлік көрсетеді. 1945 жылы елге ора-
лып, аспирантурадағы оқуын жалғастыр-
ған.

Жерлесіміз, атақты ғалым, математик
Асан Дабысұлының облыс бойынша ғылы-
ми техникалық Тайманов оимпиадасы
өткізілсе, бүгінгі таңда халықаралық дең-
гейде «Тайманов оқулары» болып аталып
келеді.

А.Д.Тайманов өмірі мен ғылыми жолы
Қазақстанның және Ресей ғалымдары үшін
де мақтаныш болып табылады. Себебі, Тай-
манов еңбектері оның шәкірттерінің еңбек-
тері және басқа да ғалымдардың ізденіс
нәтижесінде Қазақстанның математика-
лық мектебі қалыптасқан. Өздерінің
көрнекті математикалық жетістіктерін
әлем жұртшылығына танытты. Бұл өтіп
отырған басқосудың басты мақсаты да
болашақта еліміздің математика ғылымы-
ның дамуының кепілі болып табылмақ.

Конференцияға Ресейдің Толятти МУ
профессоры Р.А.Утеева, Мәскеуден РХДУ
аға оқытушы Е.С.Курышев, Новосібір қала-
сынан С.Л.Соболев атындағы математи-
ка институтының аға ғылыми қызметкері
Я.В.Базайкин, А.Е.Миронов және еліміздің
Астана, Алматы, Қарағанды, Өскемен,
Тараз, Қызылорда, Атырау сынды басқа
да қалаларының білім ошақтарынан ғалым-
оқытушылар қатынасты. Басқосуға жина-
лған профессор-оқытушы ғалымдар қазіргі
оқу үрдісінде жаңа технологияларды қол-
дануды басты назарда ұстап, оқу үрдісінде
оқушының оқу-танымдық қабілеттерін
қалыптастыруда білім сапасын арттыру-
дың жолдары, деңгейлеп оқыту техноло-
гиясы, математика, физика, информати-
каны оқытудың әждісі мен инновациялық
технологиялардың мәселелері, шығарма-
шылық есептерді шешуде тиімді әдіс-
тәсілдерді пайдалану сияқты келелі мәсе-
лелермен тәжірибе алмасты.

«ЕРЖҮРЕК МӘНШҮК»
байқауының жеңімпаздары анықталды

Байқауға Атырау, Ақтөбе облыстарынан
қатысушылар келіп, бақтарын сынады. «Ер-
жүрек Мәншүк» атты патриоттық әндер бай-
қауына 31 қатысушы қатысып, байқаудың
екінші кезеңіне 15 қатысушы ғана өткізілді.
Байқауға Қазақстан Республикасының Еңбек
сіңірген мәдениет қайраткері, қазылар алқа-
сының төрағасы, Ғ.Құрманғалиев атындағы
облыстық филармониясының директоры
Мақсот Константинұлы Омарғалиев, халы-
қаралық және республикалық байқаулардың
лауреаты, Ақтөбе мемлекеттік педагогика-
лық институтының аға оқытушысы Марат
Олжабайұлы Айтимов, халықаралық және
республикалық байқаулардың лауреаты,
Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі,
әнші, сазгер Жаскелең Орынбасарұлы Ғай-
сағалиев, «Музыкалық білім» кафедрасының
меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кан-
дидаты Меңдіғаным Мергенбайқызы Нағымо-
ва, оқытушы Думан Мұқанұлы Байтілеуов
қазылық етті.

Байқау қорытындысы бойынша мәдени-
ет және өнер институтының студенті Мира

Сүндетова Бас жүлдеге ие болса, Ақтөбе
облысының А.Жұбанов атындағы музыка-
лық колледжінің студенті Калмыков Бэджа І
орынды қанжығасына байлады. Ал қаланың
Құрманғазы атындағы саз колледжінің сту-
денті Айым Еркінова екінші орынға ие болса,
үшінші орынды университеттің студенттері
Айтемір Даулетқалиев пен «Қорған» квар-
теті өзара бөлісті. М.Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университетінің
студенті Купиев Дархан, Орал қаласының
№7 жалпы орта білім беретін мектебінің
оқушылары Ним Владимир және Куртакова
Дарья, Қ.Дүтбаев атындағы Атырау гума-

нитарлық колледжінің студенттері Қабдыка-
римова Жібек пен Игланова Марианна және
университеттің «Наз» триосы байқаудың
дипломанттары атанды.

Бұндай патриоттық бағыттағы байқау-
лар жастардың жүрегіне патриоттық сезім
ұялатып қана қоймай, олардың бойына
ұлтжандылық, өз еліне деген сүйіспеншілік
пен құрмет сынды қасиеттерді жинақтауға
үлкен септігін тигізеді. Еліміздің елдігін ұлық-
тайтын осындай байқаулар жалғасын таба
береді деген сенімдеміз.

СРАЛИЕВА Мейрамгүл

Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің батыр-
лық, жанқиярлық ерліктері, олардың өз Ота-
нына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстан-
ның бүгінгі ұрпағы үшін мақтан тұтарлық үлгі
іс. Біздер үшін Жеңістің бағасы жоғары.

Майданға қатысушы жауынгерлердің,
қазіргі ардагерлеріміздің өшпес ерлігін мара-
паттау, насихаттау, бүгінгі ұрпақтың ой са-
насына жеткізу – біздің борышымыз, әрі
міндетіміз болып саналады. Ал Ұлы Жеңіс
күнін мерекелеу – табандылық пен ұлттық
рух бірлігінің белгісі болып қала бермек.

Тағылымға толы мұндай тарихи оқиға
ұрпақтар жадында мәңгі сақталады.

ұрпақ жадында

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мем-
лекеттік университетінде Ұлы Жеңістің 65 жыл-
дығына орай Кеңес Одағының батыры Мәншүк
Мәметова атындағы І аймақтық «Ержүрек
Мәншүк» атты патриоттық әндер байқауы озды-
рылды.
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Темекі күніне 70 қазақстандықтың өмірін
жалмайды екен. Темекі шегу салдарынан
туындаған аурулардан жылына 25 000 адам
көз жұмады, ол кішігірім қала тұрғындары-
ның санына шақ. Өкпе қатерлі ісігінен жыл
сайын 3000 қазақстандық қайтыс болады.

«Темекіні таста да,

Тамақтану мәдениеті -

Арақ ішіп, темекі шек
кен,

Денсаулығы
ның түбіне жеткен

Күніне шылымның бір қорабын шегетін адам-
ның өкпесінде бір жылда 150 мл-ге жуық
канцерогендік  шайырлар жиналады.

Жасөспірімдер, жас жеткіншектер шы-
лымды шылым шегетін адамдарға еліктеп
немесе шылым шегуді сән көріп, ересек-
тердің үйретуімен бастап кетеді.

Шылым шеккен адам неше түрлі ауру-
ларға, соның ішінде ауыз қуысының қатерлі
ісігі, өңеш қатерлі ісігі, тері зақымдалуы, ксо-
риаз, жүрек аурулары, өкпе ауруы, асқазан
жарасы секілді ауруларға душар болады.
Түтін ішіне жұтылып барғанда қолқаның өне
бойына оратылып барып, оның кейбір
бөліктері қолқаны толтырады да, оның та-
зартушылық қызметін басып тастайды. Аса
ірі қолқаларда шырыш көбіктеніп, жөтелді
күшейтеді және қақырықты молайтады.

Шылым шегушіге мынадай кеңестер ай-
тар еді:

- Шылымды аз шегуге тырысыңыз!
- Таңертең аш қарынға темекі шекпеңіз!
-  Темекі шегуді тастайтын күн жоспар-

лаңыз!
- Дене шынықтыру, спортпен шұғылда-

нып, салауатты өмір сүру салттарын ұста-
ныңыз!

Ал ішімдікке келетін болсақ, алкоголь
орталық нерв жүйесіне зор әсер етеді. Бас
миының жұмысын бәсеңдетеді және есте
сақтау процесін төмендетеді. Алкогольді
бір рет қана көп мөлшерде ішу бас миында
қалыпқа келмейтін өзгерістерге әкеледі.
Алкоголь қозғалу координациясын бұзады
және жеделдік реакциясын төмендетеді.
Спирттік ішімдікке салынып кеткендердің
өмір сүру ұзақтығы халықтық өмір сүру
ұзақтығынан кем болады, құқыққа қарсы
әрекеттерді жасаудың жиі себебі болады.
Маскүнемдік кез-келген алкогольдік
ішімдікті, соның ішінде сыраны ішу нәтиже-
сінде пайда болуы мүмкін. Жастар ара-
сында, студенттер арасында жиі-жиі са-
лауатты өмір сүру жөнінде дәрістер
оқылып, дөңгелек үстелдер, пікірсайыстар
өткізіліп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді.

А. МЫРЗАҒАЛИЕВ,
Облыстық наркологиялық диспан-

сердің І санатты дәрігер-наркологы.

Дұрыс тамақтану дегеніміз – құрамын-
да ақуыздар, майлар, көмірсутегілер, вей-
аминдер және микроэлементтерге бай әрі
дәмді тағамдарды пайдалану, сондай-ақ
күнделікті тағам ішу уақытын реттеу.

Тамақ асқазанды тітіркендірмес үшін
тамақты қабылдау уақыты жүйелі болуы
қажет. Түнгі уақытта немесе ұйқыға жа-
тар алдында артық тамақтану адам ден-
саулығына зиянын тигізеді. Сонымен
қатар,  құрамында майы көп азық-
түліктерді, кофеин бар сусындарды,
қуырылған тағамдарды азырақ пайдала-
нған жөн және шылым шегуден, алкогольді
ішімдіктер ішуден бас тартып, газды су-
сындарға әуес болмаған жөн.

Асқазан ауруымен ауыратын адамдар
міндетті түрде диета сақтауы керек.
Тамақ дайындау кезінде тұздалған, қақта-
лған, ащы, әрі түрлі дәмдеуіштер қосылғ-
ан тағамдарды пайдаланбаған жөн. Та-
мақты аш жүріп қалып, бірден тоя жемеу
керек, күніне аз-аздан 4-5 рет тамақтану
дұрыс деп саналады. Жарма өнімдерін,
кисель, көкөністерді, сүт өнімдерін, жеміс-

саулығыңды сақта!»

жидектерді, буға піскен тағам-
дарды пайдалану адам ағзасы
үшін өте пайдалы.

Студент жастар, әсіресе
жатақханаларда тұратындар
қоғамдық тамақтану орында-
рында жоғарыда айтылған ке-
ңестерді ескере бермейтіні
белгілі. Сондықтан тамақ ішу
кезінде асықпау керек. Бұл рет-
те тістеріңіздің сау болғаны да
дұрыс. Тамақ ауыз қуысында
жақсы ұсақталып , сұйық
күйінде асқазанға жеткені жөн.
Сонда асқазанға түскен тағам
оны механикалық тұрғыда
жұмысын жеңілдете түседі.

пиялық, санаториялық ем қабылдап оты-
рудың еш зияны жоқ.

Басты байлығымыз - денсаулығымыз-
ды күтіп, «Ауырып ем іздегенше, ауыр-
маудың жолын іздейік» - ағайын!

Г.С. ИБРАГИМОВА,
Облыстық клиникалық аурухана

дәрігері, физиотерапевт.

салауатты өмірдің негізі

Асқазан аурулары да өзге аурулар си-
яқты көктем, күз мезгілінде қабынуы қай-
таланады. Сондықтан осы уақыттарда
профилактикалық ем қолданған жөн. Емді
қабылдау міндетті түрде дәрігерлік тек-
серістен кейін, белгілі бір жүйемен
жүргізіледі. Дәрі-дәрмек, дәрумендер пай-
даланудың, физиотерапиялық, фитотера-

Адамның басты байлығы – оның денсаулығы. Спортпен шұғылдану, дұрыс
тамақтану, дұрыс демалу  -  адам денсаулығының кепілі. Кемел келешегімізге
дені сау, саналы, білімді, қабілетті мамандар қажет десек, адам ағзасына зиян-
ды әрекеттердің алдын алу, дұрыс тамақтану жөніндегі арнайы мамандардың
кеңестерін студент-жастар назарына ұсынып отырмыз.
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Бұл тағдыр бабын алсын, бағын алсын,
Тілесе тіпті тіл мен жағын алсын.
Тек қана туған жерден айнымасын,
Тұл қалған тіршілікті жалын алсын.

Жұбан Молдағалиев

Атырау, Нарын, Ақжайық.... кең өлке -
тарихы шексіз, дәстүрі шексіз атажұрт... Әні
мен күйі шалқыған, сыры мен жыры тасын-
ған ғажайып сұлу сахара. Қазақ поэзиясы-
ның алыптары бұл атырапқа ежелден ғашық
көзбен тебірене де емірене қараған; ақпа-
төкпе шерлі жыр, ағыл-тегіл шежіре сыр со-
лардан тараған. Осынау Ақжайық өлкесі
дарынды, тума таланттарға толы. Солар-

жақсы келер қасына
Жақсы істің басына,

дың өнегелі өмірлеріне арқау еткен өлең-
дері - ұрпаққа үлгі. Ақжайықтың кітаптың әр
бетіндей әр түрлі тіршілік дүниесі бар. Ақжай-
ықта туған дарынды да, тума талант ақын-
дар шешілген қара тасқа тіл бітіріп, сөйлетіп,
ән салғызады. Жел қыздырған бір түп қуқыл
шиге немесе селдір қияққа шежіре шерткізіп,
ертек айтқызып қояды. Суды күйде сылқ-
сылқ күлдіреді. Кейде ызаға булықтырып,
бұлқынтып байлап тастайды. Тауы саздап,
тұнжырап, ызғар шашады. Кейде қаңқ-қаңқ
етіп, сізге наз айтады.

Әр ортаның жарық жұлдызы секілді
төңірегіне шұғыла шашып, жарқырап тұра-
тын айрықша асыл тұлғалары болады. Асы-
лы құш Нарын, киелі Ақжайық өлкесінде күміс
көмей әнші, арқалы күйші, сөз оздырған ше-
шен, суырып салма ақындар аз болмаған.
Қайсыбірін айтасың?! Ал алтынның сыны-
ғындай, ескінің сарқытындай болған ақын
Жұбан Молдағалиевтің қазақ поэзиясын-
дағы орны қашан да ерекше.

Орал облысының Тайпақ ауданындағы
Жыланды деген жерде туып, Ұлы Отан со-
ғысына қатысып, Ленин орденімен, екі рет
Еңбек Қызыл Ту, екі рет 2-ші дәрежелі Отан
соғысы, «Құрмет белгісі» ордендерімен ма-
рапатталып, 1985 жылы «Қазақ КСР халық
жазушысы» құрметті атағын алған ақын
Жұбан Молдағалиевтің биыл 90 жылдық
мерейтойы тойланбақшы. Осыған байланы-
сты Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінде Ж.Молдағалиев атындағы «Жас
қаламгер» әдеби бірлестігі құрылды. Бұл
бірлестіктің басты мақсаты – қазақ поэзия-
сында өзіндік өлең өрнегімен, өзіндік ақын-

стама Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің ректоры Т .З.Рысбековтың
үлкен қолдауына ие болды.

Әдеби бірлестіктің ашылу салтанатын-
дағы алғы сөзінде ректор Т.З.Рысбеков
Жұбан өмірін ұрпаққа үлгі етіп, өнерін наси-
хаттауға бұл бірлестіктің маңыздылығын
баса айтты. Жиын барысында филол.ғ.к.,
доцент С.Ғ.Шарабасов «Ж.Молдағалиев по-
эзияларының қазақ әдебиетіндегі орны»,
өлкетанушы ғалым Ж.Ақпай «Жұбан кісілігі»
тақырыптарында тағылымға толы баянда-
маларын оқыды.

Әдеби бірлестіктің төрағасы «Қазақ фи-
лологиясы» кафедрасының меңгерушісі,
филол.ғ.к., доцент А.Ы.Мамыров «Жұбан
тойы - жалпы қазақ тойы» деп бағалап, ақын
Ж.Молдағалиевтің 90 жылдық мерейтойы
қарсаңында өткізілетін  іс-шараларға кеңі-
нен тоқталып өтті.

Сондай-ақ, осы жиында «Қазақ филоло-
гиясы» бөлімінің студенттері Жұбан ақын-
ның өлеңдерін жатқа оқып, ақиық ақынға
арнауларын арнады. Осынау әдеби
бірлестіктің ашылу салтанатына облыстық,
қалалық телеарналардың, бұқаралық ақпа-
рат құралдарының бір топ өкілдері қатыс-
ты. Жаңадан тұсауын кескен Ж.Молдаға-
лиев атындағы «Жас қаламгер» әдеби
бірлестігіне игі бастамалар тілей отырып,
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші,
студенттер мен ұстаздар қауымын бірігіп
жұмыстануға шақырамыз.

АСЫЛХАНОВА Елдана,
Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің

2 курс студенті.

дық қуатымен таныла білген талантты жер-
лес ақынымыз Жұбан Молдағалиевтің ру-
хани мұрасын кейінгі ұрпақ жадына жаңғ-
ыртып насихаттау, сөз қадірін түсінуге ба-
улу.

Ж.Молдағалиев атындағы «Жас қалам-
гер» әдеби бірлестігінің ашылу салтанаты
М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың конфе-
ренция залында болып өтті. Осындай игі ба-

ëМ.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың жас ғалымдар
кеңесі Қазақстан Республикасы тұңғыш Прези-
дентінің қоры ұйымдастырған «Интеллектуалды
жасампаз қоғам: білім және жаңа технологиялар»
әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі –
2010 «Өлкетану бойынша стереоброшюралар
сериясын жасау» жобасымен «Оқу-әдістемелік
және білімдік әдебиет»  номинациясын иеленді.
ëҚұрманғазы атындағы Қазақ ұлттық Кансервато-
риясында «Музыкалық өнердің теориясы мен
тарихы», «Музыкалық педагогика» бағыты бойынша
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орны
арасында студенттердің ғылыми-зерттеу
жұмыстары бойынша байқау болып өтті. Студенттік
ғылыми-зерттеу жұмысы комиссиясының
шешімімен музыкатану мамандығының 2 курс
студенті Таудаева Эльмираның «Батыс өңірінің
дәстүрлі ән өнері»  жұмысы байқаудың ІІІ кезеңіне
қатысу үшін ҚР Білім және ғылым министрлігіне
жолданып, ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.
Ғылыми жетекшісі аға оқытушы С.А.Маулетова.
Байқаудың қорытындысы бойынша «Музыкалық
шығармадағы «Бұлбұл» бейнесінің көркемделуі»
тақырыбымен музыкатану мамандығының 2 курс
студенті Құсайынова Гүлназ ІІ орын иеленді.
Жетекшісі - аға оқытушы С.А.Маулетова.
«Қылқобызда ойналатын эпикалық күйлер» атты
ғылыми жұмысымен музыкатану мамандығының 3
курс студенті Елешова Дария ІІ дәрежелі
дипломмен марапатталды. Ғылыми жетекшілік
еткен аға оқытушы А.Т.Ерғалиева.
ëСу тасқынынан зардап шеккен Оңтүстік
Қазақстан облысындағы отандастарымызға көмек
беру мақсатында М.Өтемісов атындағы БҚМУ
ұжымы 1 күндік еңбекақыларынан қаржылай көмек
берді.
ëЖақсы үрдіске айналған жалпықалалық
сенбілікке  университет ұжымы да өз үлестерін
қосты.  Сенбілік айлығы аясында әр оқу ғимаратта-
рының айналасы абаттандырылып, тазартылды.
Сонымен қоса арнайы белгіленген оқытушылармен
студент жастар қала көшелерін күл-қоқыстан
тазартты. Ұйымшылдықпен өткен жұмыс қаламыз-
дың тазалығын сақтап, жастардың белсенді еңбек
етуіне септігін тигізді.

ЖАҢАЛЫҚТАР

Ардақты
ардагерлер,

тыл еңбеккерлері!

Сіздердің қай  кезде де алдыңғы сап-
та жүріп,  туған Қазақстанымызда
бейбітшілік пен достықты , татулықты
орнықтырып келе жатқандарыңыз үшін,
өскелең ұрпаққа тәрбие беруге өлшеусіз
үлес қосып келе жатқандарыңыз үшін біз
ақ алғысымызды арнаймыз .
Сіздерд і  Ұлы  Жеңіс  күн імен

құттықтай отырып, Сіздерге зор денса-
улық, бақыт және аманшылық тілейміз!
Сол жеңісті жақындатқан барша арда-
гер ағаларымыз бен аналарымыз алдын-
да бүгінгі ұрпақ атынан бас иеміз .
Бейбітшілік,  ынтымақ және бірлік

біздің күш жігеріміздің басты  бағдары
болып табылсын!

Университет ректоры
Тұяқбай Зейітұлы РЫСБЕКОВ
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Компьютерлік ойындардың зияны туралы айтылып-ақ келеді.
Алайда, бұған мән беріп жатқан көп ешкімді көрмейсің. Керісінше,
күн өткен сайын балалардың аталған ойындарға деген тәуелділігі
көбейіп барады. Мәселен, дәрігерлер мен психологтардың
пікірінше, теледидар мен компьютерлік ойындардың бала сана-
сына тигізетін зияны шаш етектен. Яғни, тапжылмай ұзақ уақыт
көгілдір экран алдында отыру, біріншіден, баланың ой-өрісінің да-

муын шектесе, екіншіден, оның мінез-құлқының өзгеруіне әсер
етеді екен.

Қазіргі таңда екінің бірінің үйінде компьютер бар. Жастары-
мыздың, оқушылардың көпшілігі бос уақытын осы көгілдір экран-
ның алдында өткізеді. Онан қалса теледидардан шет елдің шуы
көп мультфильмдері мен киноларын тамашалайды. Яғни, көп
уақытты көгілдір экранның алдында өткізеді. Кейде үй тірлігіне
алаңдаған ата-ана баласының тыныш отырғанын тәуір көріп, ком-
пьютер мен теледидарды көруіне ешқандай шек қоймайды. Кері-
сінше, ойынның түрін әкеліп баланы қызықтыратындар бар. Бірақ
уақыт өте келе олар кішкентайларының компьютерге қалай тә-
уелді болып қалғанын аңғармай қалады. Менің айтайын дегенім,
компьютерлік ойындар жайында болмақ. Ал компьютерлік ойын
кімге болса да қызық. Кейде үлкендердің өзі осы ойынның шыр-
мауынан шыға алмай қалады. Компьютерлік ойындардың негізгі
түрі - атыс-шабыс, төбелес. Бұл, әрине кімнің болмасын мінез-
құлқына әсер етпей қоймасы анық. Өйткені, ойынның бас кейіп-
кері болған бала үнемі ұта бермейді. Кейде жеңеді, кейде жеңі-
леді. Ал ұтылған сайын оның ойынға деген құмарлығы арта түседі.
Өзі сол әлемнің батыры болуға ұмтылады. Сырттағы дүниені
ұмытып, қым-қиғаш соғыс алаңында немесе сатырлаған төбе-
лестің ортасында, әйтеуір, жарыс алаңында жүреді. Бұндай кез-
де баланың жүйке жүйесі бұзылып, ашу-ызаға жол береді. Ұты-
лып қалса, көңіл-күйі болмайды. Тіпті осындай кезде айналасын-
дағы адамдардың сөзін тыңдамай, ренжісіп қалуы мүмкін. Екінші-
ден, компьютерлік ойындардың көпшілігі атыс-шабысқа негіздел-
гендіктен, бұндай ойынға әуес балалардың бойында мейірімділік,
ізгілік қасиеттері азаятыны белгілі. Шектен тыс құмарлық баланы
компьютерге тәуелділікке әкеліп соқтырады. Оны өзге әлем қызық-
тырмайтын халге жеткізеді. Сондай-ақ қазір қалада компьютерлік
клубтар жұмыс істейтіні белгілі. Компьютерлік клубтардың түнгі
уақытта ақшасының арзандайтыны да белгілі.Үйдегі ойынға ата-
анасы тыйым салған оқушылар уақытын осындай клубтарда
өткізеді. Тіпті, бұл жердегі ойын үйдегі жалғыз отырып ойнаған
ойыннан әлдеқайда қызық. Арнайы желі арқылы ойын қызығына
түскен олар бірін-бірі жеңіп шыққанша тапжылмайды. Тіпті, ойын-
ға белгілі бір ұтыс тігіп «пайдаға» кенелетіндер бар. Ал бұндай
ойынқұмар баланың сабаққа құлшынысы болмайтыны анық.
Бұған қоса соңғы кезде ұялы телефон арқылы mail-агент жүйе-
сімен тілдесу де оқушылардың сүйікті ісіне айналды. Компьютер
алдында ұзақ отыру, біріншіден, баланың көзіне зиян. Өйткені
үздіксіз экранға қадалу көз жанарының көруін әлсіретіп, құлақ-
тың есту қабілетін төмендетеді. Көз экрандағы мәтiн немесе
өзге де бейнелердің әлсіз дiрiлдеулерiн тез қабылдайды екен.

КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАР
белең алып бармай ма?

Қазіргі жасөспірімдеріміздің рухани жан-дүниесі қандай
дәрежеде екен?!  Біз жастарымызды рухани бай тұлға деп
айта аламыз ба?!

Иә, бұл - үлкен толғанарлық көкейкесті мәселелердің бірі.
Қазіргі «жантақтан ине, жалбыздан түйме» жасайтын заман-
да ойлау жүйеміз техникаға көшіп кетіп, өз бетімізбен ойлау-
дан қалып қоймаймыз ба екен деген сауалдар кейде толған-
дырады. Кемелі асқақ мемлекетіміздің одан әрі дамып, өркен-
деуіне бұл жағдайлар әсер етпей қоймасы анық. Оған себеп
не? Бұл күнде бүлдіршіндерге арналған ойындар, мультфильм-
дердің өзі шет ел кейіпкерлерінің қатысуымен көрсетіледі, яғни
бала ешқандай тәлім-тәрбие ұғынып ала алмасы анық. Бес-
алты жастағы баланың өзі поукмен, шрек деп сайрап тұра-
тыны қазіргі кезде таңсық та болмай кетті. Осыған қатысы
бар тағы бір мәселе - теледидардағы балаларға арналған
бағдарламалар айдарының саны бірен-саран болуы не өз
тілімізде емес өзге тілден аударған мультфильмдер болуы.
Қазіргі таңда бүлдіршіндерге арнап шығарылған азын-шоғын
ертегілер бар. Мысалы: «Алдар көсеге» қатысты, «Қожана-
сырға» қатысты. Егер төл әдебиетіміздегі аңыз-ертегілерге,
дастан-шығармаларға, батырлар жырларына мультфильм-
дер түсірсе, өсіп келе жатқан балғындарға арналған тәлім-
тәрбиелік мәні зор, қызықты, логикалық, яки баланың ойлау
қабілетін арттырып, баланың ішкі жан-дүниесін пәк сезімге
баулитын, рухани байлыққа қанағаттандырып, инабатты-
лыққа, сыйластыққа шақыратын, өмірге деген көзқарасын
қалыптастыратын теледидар, газет-журнал, кітап баспасы-
ның, т. б.  айдарының саны басым болса нұр үстіне нұр болар
еді. Бұл таңда жасөспірімдерді газет-журналдардан гөрі, ма-
ңызы жоқ компьютерлік ойындар, көшедегі құмарлық ұтыс
ойындар қызықтырып бара жатырғандай. Ал мұндай жағым-
сыз қылықтар мемлекетіміздің демография жағдайының
күйреуіне әкеп соғатыны айдан анық. «Жібекті түте алмаған
жүн етеді» дегендей ұлтымыздың рухын аздырып, тілімізді
тоздырып алмас үшін өзге елден, өзге тілден енген мұралар-
ға сақтықпен қарамасақ, ертең таяғымыздың ұшы өзімізге
келіп тимесіне кім кепіл?! Еліміздің келешегі - жастардың қолын-
да емес пе?! Сондықтан алдыңғы толқын ағалар бас болып,
ұлтты ұйытатын істер жасасақ, нұр үстіне нұр болар. Жет-
кіншектердің тәрбиесіне ата-ана, ұстаз болып көңіл бөлсек,
қазіргі заманға сай білімді, жігерлі, әділ, мәдениетті, өресі биік
тұлға қалыптасатынына сенімім мол.

Гүлсезім ЕРБОЛАТҚЫЗЫ.

Сөйтіп көзге шамадан тыс салмақ түсіп, көру қабілетін жоғалта-
ды. Мәселен, экрандағы түрлі түстер, тіпті әріптер мен терезелер
де көзге теріс әсерін тигізеді. Осының салдарынан көз жасаурап,
тез шаршайды. Егер дер уақытында алдын алмаса, бұл түрлі көз
ауруларына соқтыруы мүмкін. Баланың ұйқысы бұзылып, асқа
тәбеті болмайды. Ал ұйқысы қанбаған баланың ойлау қабілеті
әлсіреп, зейіні төмендейтіні белгілі. Екіншіден, бала компьютер ал-
дында дұрыс отырмаса, сымбаты бұзылады. Бел омыртқаға көп
күш түскендіктен, омыртқа қалыптасқан үлгіден өзгеріске ұшы-
райды. Соның салдарынан скалиоз, омыртқа ауруына шалдығуы
мүмкін, ең бастысы адамның жүйке жүйесіне әсері мол. Ғалым-
дар уақытының көп мөлшерін компьютер алдында өткізетін адам-
дардың басқа адамдарға қарағанда онкологиялық ауруларға ұшы-
рау қаупінің басымдау екенін айтып отыр. Сонымен қатар, қазіргі
қала көшелеріндегі қаптаған компьютерлік клубтардағы ойындар
адамды лейкоз дертіне шалдықтыратынын дәлелдеген.

Сондықтан, компьютердің өзін пайдасы мен қоса зияны да шаш
етектен екенін естен шығармай нақты жұмыс кезінде пайдалан-
ған, ел болашағы болар, жастар!

n Сіз қалай ойлайсыз...

БОЛАШАҚ БҮГІННЕН
БАСТАЛАДЫ
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М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың спорт сарайында педагогика-
лық емес мамандығы бойынша білім алушы студенттердің қатысуы-
мен «Мансап күні» - ЖОО бітіруші түлектер үшін дәстүрлі шара ұйым-
дастырылып өткізілген болатын.

Бұл шараны ұйымдастырудың негізгі мақсаты – қаламыздағы және
облыс көлеміндегі әр түрлі мекеме-ұйымдардың сұранысын қанағат-
тандыру, яғни қажет етіп отырған мамандармен қамтамасыз ету, уни-
верситет түлектерінің жұмысқа орналасуларына жағдай жасау.

Биылғы жылда 1058 түлектің  557-сі құқық, қызмет көрсету, эконо-
мика және бизнес, өнер, әлеуметтік, техникалық және жаратылыста-
ну ғылымдары бағытында білім алып шықпақшы.

ìМамандығым - МАҚТАНЫШЫМì
Дәстүрлі шара 2 бөлімнен тұрды. Салтанатты бөлімде М.Өтемісов

атындағы БҚМУ ректоры Рысбеков Т.З., «Нұр Отан» ХДП Жастар қанаты
кеңесшісі Сүндетов А.Қ., мемлекеттік қызмет саласы бойынша басқа-
руды қамтамасыз ету кадр бөлімінің басшысы Досжанов А.Т., «Атаме-
кен»,«Одақ» БҚФ ҰЭС директоры Ақашева А.М. сөз алып, түлектерге
сәттілік тіледі. Бұл шараға облыстық және қалалық мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімдерінің өкілдері, «Нұр Отан»ХДП, қалалық жұмыс-
пен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі, қалалық турфирмалар
(«Панорама», «Азия тур»), ТОО «Жайықмұнай», БҚО тарихи-өлкетану
музейі, Каспий, АТФ банктері, шет елдік фирмалар: КПО б.в., «Қазақ-
стан Ликарисі», «АМЕС», ТОО с ИУ «Сатбор» секілді көптеген қала-
лық, облыстық мекемелер қатынасты. Салтанатты бөлімнен кейін түлек-
тер әр мекемеден келген жұмыс берушілермен жеке сұхбаттасулары-
на мүмкіндік алды. Банк саласы, шет елдік фирмалар және жергілікті
ЖШС мекемелер қаржыгер, экономист, инженер-бағдарламашы,
есепші, менеджер секілді мамандарды қажет етіп отырса, БҚО тари-
хи-өлкетану музейі, мемлекеттік мұрағат, БҚО құжаттану және архив
бөлімдері тарихшыларға, әдебиетшілерге, ағаш шеберлеріне, суретш-
ілерге сұраныс туғызып отыр және жергілікті туристік фирмалар ағыл-
шын тілін жетік меңгерген халықаралық қатынас, туризм мамандықта-
рының студенттері, яғни экскурсоводтар, офис-менеджерлер, хатшы-
лар, групповодтар керек екендігін айтты. Сұраныс білдіріп отырған
жұмыс берушілерге өз мамандықтары бойынша болашақ мамандар
түйіндемелерін тапсырып, қажетті мағлұматтар алды.

ЖОО-нын бітіруші түлектердің, жастарымыздың жұмысқа орнала-
сып, өмірден өз орындарын табу үшін атқарылатын осындай дәстүрлі
шаралар әлі де жалғасын табатыны сөзсіз. Әр мекемеден келген жұмыс
берушілерге алғыс білдіре отырып, ЖОО-нын бітіруші түлектерге сәтті
сапар тілейміз.

С.А. БЕККУЖИЕВА.

2010 жылы 11 сәуір күні М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақ-
стан мемлекеттік университетінде Польша және  Ресей жоғары
оқу орындарымен бірлесе отырып, «қосдипломдық білім беру,
бірлескен білім және қайта даярлау» бағдарламасы бойынша
тұсаукесер өтті.

Тұсаукесерде ректор Т.З.Рысбеков осы арнайы шараның ба-

рысымен таныстырып, құттықтау сөз сөйледі. «Қосдипломдық
білім беру және бірлескен бағдарламаларды даярлаудың жалпы
формалары» тақырыбында О.В.Юров, «Ресей Халықтар Достығы
университетімен бірлесе отырып, магистратура мамандықтары
бойынша қосдипломдық білім беру (Менеджмент – жалпы және
стратегиялық менеджмент) және бакалавриат бойынша (Мұнай-
газ саласындағы менеджмент)» тақырыбында Т.Ф.Череватова,
«Польшаның Быдгощ қаласындағы Халықаралық туризм және мәде-
ниет институтында «Туризм» мамандығы бойынша студенттерге
диплом беріп, қосымша біліктілік алуы» тақырыбында М.Б.Бара-
досова, «Ресей Халықтар Достығы университетімен бірлесе оты-
рып, «Лингвистика» мамандығы бойынша бірлескен оқыту бағ-
дарламасын даярлау» тақырыбында Н.М.Щербанов арнайы слай-
дтармен көрнекі баяндамалар жасады. Болашақта Ресейден,
Польшадан алатын мемлекеттік үлгідегі дипломдар көрсетілді.
Басқосу барысында жиылған қауым өздерін қызықтырған мәселе-
лер бойынша сұрақтар қойып, пікір білісті.

«Менеджмент» мамандығы бойынша магистрлік бағдарлама
Ресей Халықтар Достығы университеті мен М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің базасында жаса-
лып, екі университеттің профессорлар мен оқытушылар құрамы-
мен жүзеге асырылып отыр. Бағдарлама екі университет арасын-
дағы біртұтас келісілген білім беру бағдарламасы шеңберінде
бір-бірін толықтырып отыратын пәндерді оқытуды көздейді. Білім
беру процесі білім беру саласында қолданыстағы заңнамаларға
сәйкес жасалған бекітілген оқу жоспары мен бағдарламалар бой-
ынша сырттай оқу негізінде жүзеге асырылады. Оқу мерзімі – 2,5

Қосдипломдық
білім

жыл. Бағдарлама бойынша оқуды аяқтаған соң магистранттар Ре-
сей Федерациясының мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжат-
ты алады. Магистратура бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау
келісімдік негізде азаматтардың өтініштері бойынша арнайы ем-
тихан нәтижелеріне орай жүргізіледі. Оқуға тапсырушылардың
бакалавр, магистр немесе маман дипломы болуы керек. Соны-
мен қатар, бакалавриат бойынша «Мұнай-газ саласындағы ме-
неджмент» мамандығы бойынша қосдипломдық білім беру бағ-
дарламасы жүзеге асты. Бұл бағдарлама бойынша студенттер 2
жыл оқып, мемлекеттік дипломды қоса алып шығатын болады.

Қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттері Польша-
ның Быдгощ қаласындағы Халықаралық туризм және мәдениет
институтында білім алуда.

ХТМИ-да бакалавриат жүйесімен 1, 2 жыл немесе 3 жыл оқуға
болады. Кез келген жағдайда өткен пән бойынша белгіленген
мамандық бойынша диплом алады. ХТМИ БҚМУ-да алынған оқу
несиелерін есептейді. БҚМУ-дың 11 студенті Быдгощ қаласында
оқып, 22 наурызда дипломдық  жобаларын  қорғап, 1 курсты
бітіргендігі туралы диплом алды. Енді сәуірдің аяғына дейін сту-
денттер дипломдық жобаларын қорғап, оқудың 2 жылдығының дип-
ломын алмақ. Егер студенттер бакалавр дипломын алуға дайын
болған жағдайда (3жыл), бұл қадамның іске асуын университет
толық ұйымдастыра алады.

ХТМИ Халықаралық ғылым академиясының партнері болып
табылады (Халықаралық ғылым академиясы Сан Маринода не-
гізделген оның құрамында 66 елден шамамен 1000-ға жуық мүше-
ғалымдар бар). Олардың жұмыс тілі эсперанто болып табылады.
Соның арқасында, студенттердің ХҒА бакалаврының дипломын
алуға мүмкіндіктері бар, сондай-ақ магистратурада оқи жүріп,
ғылыми жұмыстарын қорғап, ХҒА магистрінің екінші дипломын
ала алады. Сондай-ақ, Карлово, Болгария Халықаралық универ-
ситеттерімен байланыс орнатуды көздеп отыр. Бұл университет
ХҒА-ның оқу орталығы болып табылады. Мұнда «Туризм» (негізгі
мамандық), қосымша мамандықтар: «Эргономика», «Еврология»,
«Халықаралық патенттік юрисдикция» және осы жылы /11-14.06/
ғылыми семинарының шеңберінде «Журналистика» мамандығы-
ның ашылуы жоспарлануда. Сонымен қатар, Быдгощтағы Ұлы Ка-
зимир атындағы университеті де БҚМУ-мен ынтымақтастыққа дай-
ын. Сондай-ақ, БҚМУ-дың жанынан ХТМИ-дің оқу орталығын ұйым-
дастыру,  ХҒА-мен келісімге қол қойып және осы арқылы БҚМУ-ға
қажетті профессорларды тауып, олармен ынтымақтастық құру да
сөз болды.
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В рамках сотрудничества с учебными заведениями Казахстана, 17 марта 2010 года  компания
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО) объявляет о Программе грантов для студентов
вузов Казахстана на 2010 год и предоставляет стипендии одаренным студентам Казахстана.

Участвовать в данной программе могут только студенты, которым осталось учиться два академи-
ческих года по следующим дисциплинам: нефтяная инженерия, машиностроение, электротехника,
химическая инженерия, геология, геофизика, строительство и техническое обслуживание, контрольно-
измерительные приборы и аппаратура, охрана окружающей среды, экономика, ИТ и телекомму-
никация.

Индивидуумы, которые получили любые другие гранты КПО, не имеют права участвовать в
программе. Индивидуумы, чье образование поддержано Правительством, также не имеют права на
гранты КПО.

КПО обеспечит одноразовые гранты в сумме 407 000 тенге, которые будут перечислены в уни-
верситет в течение текущего учебного года в соответствие с представленным счетом. Общее
количество грантов – 15.

Желательно, чтобы кандидат владел английским языком,  и рекомендуется заполнять все
необходимые документы на английском языке.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ:
1. Список кандидатов на грант,  подписанный ректором вуза.
2. Заявление-анкета (Приложение А)
3. Университетский документ с результатами предыдущего периода обучения, средний балл

должен быть не меньше «4,5» (Приложение В) Этот документ должен быть нотариально заверен.
4. Копия удостоверения личности.
5. Копия Договора между студентом и университетом.
6. Информация о доходе семьи студента.
7. Копии дипломов, полученных за участие в научных конференциях, конкурсах или соревнова-

ниях.
8. Два рекомендательных письма, подписанных представителями факультета.
9. Сочинение претендента на тему «Как я могу применить знания, полученные мною, для   буду-

щего роста Казахстанской Республики» (в пределах 400 слов, Приложение С).

Крайний срок подачи документов – 25 июня 2010 года.
ВНИМАНИЕ! ДО 25 июня! Документы принимает Служба Международного

Сотрудничества, глав. корпус ЗКГУ, каб.105

Неполные заявления, пакет с неполным набором документов, документы, представлен-
ные после названного  срока,  рассматриваться не будут.

По всем вопросам, а также для получения анкет – Приложение А,В и С,  обращаться в Службу
международного сотрудничества Западно-Казахстанского государственного университета им. М.
Утемисова по телефону 8 (711-2) 26-03-77 либо к координатору данной программы в г. Аксай по тел.
8 763 222 61 70, 8 777 780 76 41 – Игизова Шолпан.

Заполненные анкеты и собранные необходимые документы сдать не позднее 25 июня
2010 года в Службу международного сотрудничества.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

1 апреля 2010 г. в областном выставочном зале состоялся тандем «Ақжайық  қызғалдақ-
тары»  молодых художниц Беккалиевой и Бахитовой.

Творческий тандем
Беккалиева Актоты  Сабитовна. В  1997 –

2001 гг.  закончила с отличием Алматинский
колледж  Декоративно – прикладного искус-
ства им. О. Тансыкбаева по специальности
«скульптура». В 2001 – 2005 закончила  в г.
Алматы   Казахскую  национальную академию
искусств им. Т. Жургенова по специальности
«Монументальная живопись». С  2005 года
работает  преподавателем в г. Уральске в За-
падно –Казахстанском государственном уни-
верситете им.М. Утемисова на кафедре «Ху-
дожественно– прикладное искусство и про-
фессиональное образование». В 2000 году
участвовала в международной конференции
русского языка и литературы  г. Алматы Казах-
ско - Британского университета.  В 2007 уча-
ствовала в  региональной выставке - выпуска-
ла  каталог,  посвященный  75 –  летию  М.
Утемисова с произведением «Алтын арман» .
В 2008 г. участвовала в г Саратове во вторых
Всемирных Дельфийских Играх в  номинации
«Изобразительное искусство» и  получила
диплом за удачное декоративное решение. В
2009 участвовала в  художественной выстав-
ке Жазира Жайыгы -2009.

Бахитова Акмарал Cайлауовна в 1996-
2000г поступила и окончила с отличием За-
падно-Казахстанский Государственный Уни-
верситет по специальности «Декоративное
искусство».

 В 2001году награждена благодарственным

письмом за участие в конкурсе пла-
ката на тему «Разуй глаза» в рам-
ках дизайн – фестиваля в   г.  Алма-
ты. Участвовала  в областной выс-
тавке, посвященной  Дню Незави-
симости Казахстана.  2006году уча-
ствовала в выставке в городском
выставочном зале. Выпущен ката-
лог работ Зап. Каз. отделом куль-
туры г.Уральска. С  2000 года ра-
ботает  преподавателем в г. Ураль-
ске в Западно –Казахстанском го-
сударственном университете
им.М. Утемисова на кафедре «Ху-
дожественно – прикладное искус-
ство и профессиональное обра-
зование».

Когда оценивается творчество
большого художника и задается
вопрос:  в чем его величие, в чем
его главная заслуга, то ответы мо-
гут быть самые разные.

Один художник открывает новые пласты
жизни, недоступные доселе искусству. Другой
переосмысляет системы живописи и отыски-
вает путь к новым живописным приемам. Тре-
тий завершает целое направление в развитии
художественного творчества.

Все это с полным правом можно сказать о
тандеме Беккалиевой Актоты и Бахитовой Ак-
марал.

Основным источником в формировании
национального стиля  у Беккалиевой Актоты
является народное искусство, корни которо-
го уходят в глубокую древность, которое пе-
редавалось из поколения в поколения, через
столетия благодаря особенностям духовной
структуры каждого этноса. Несомненно и вли-
яние преподавателей – наставников,   таких

мастеров,  как Канафия Тельжанов, Досжа-
нов Болат Сапарович, Касымбеков Мельде-
хан.

  Через своих предков все мы причастны к
человеческому древу, а через Родину связаны
с землей.
Человек живет в мире. Жизнь человека ос-

тавляет след в истории. А образ жизни челове-
ка определяется его Родиной. Каждый чело-
век несет в себе свою Родину и память своих
предков - это неизмененная часть любого из
нас.

Особенно отражается в произведениях
Актоты умение грамотно строить многофи-
гурные композиции,  где орнамент является
средством выражения человеческого взгляда
на окружающую природу,  где цвета олицетво-
ряют собой понятие тепла и света, где произ-
ведения несут в себе добро, радость, свет-
лые помыслы, благородство души, душевную
щедрость и возвышенные чувства любви, вес-
ны, счастья, прекрасные светлые мечты - во-
обще все то лучшее, к чему стремиться чело-
век в жизни. Автора интересует сам образ, а
не портретное сходство, все изобразитель-
ные возможности  портрета - позы, жест, ком-
позиция, колорит.

Произведения Бахитовой Акмарал свиде-
тельствуют о хорошей профессиональной
подготовке и стремлении «испробовать свои
силы» в самых различных жанрах. В технике
батике, в натюрморте, в пейзаже.

Неиссякаемым источником творческого
вдохновения для Акмарал являются цветы,
поэтому панно, выполненные в технике ба-
тик, - неповторимы, благодаря сочетанию раз-
нообразных техник и приемов, необычайному
переливу красок.

Живопись Акмарал   свободная и пастоз-
ная,  ее широкий цветовой диапазон от при-
глушенных и сближенных тональных отноше-
ний до ярких и звонких красочных созвучий,-
вряд ли кого оставит равнодушным.

В натюрмортах художниц очевиден тонкий
вкус, понимание богатых декоративных воз-
можностей живописной пластики.

Как сказал Э. Делакруа: «Воображение
необходимо художнику и тогда, когда перед
ним воочию находится его натура, и в зависи-
мости от того,  есть воображение или нет,
результат будет разный. Нет атома материи,
в которой не содержалось бы поэзии!»

БЕККАЛИЕВОЙ А.С.,
преподавать кафедры «Художественное –
прикладное искусство и профессиональное

образование»
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Саналы да сапалы, білімді де белсенді жастары бар елдің
қашан да еңсесі биік, болашағы зор болмақ, - деп елбасы Н.Ә.На-
зарбаев айтқандай кезекті білім додасы, яғни Қазақстан Респуб-
ликасының жоғары оқу орындары студенттерінің II Республика-
лық пәндік олимпиадасы 25-27 наурыз аралығында ару қала
Алматының Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық уни-
верситетінде оздырылды.

Өз мамандығының қыр-сырын меңгеріп, білікті маман болу-
ды ойлаған студенттер олимпиадасы сегіз сала бойынша өткізілді.

Өз жерінің, білім ордасының намысын ту қылған, бойларын-
да жалыны бар қатысушы жастардың білім сайысы тартысты
да табысты өтті. Өйткені байқау – рухани байлық пен шығарма-

М.Өтемісов атындағы БҚМУ акт залына Бекет Атаның 260 жылдығына орай жарық көрген «Бекет Ата» кітабының
тұсаукесер рәсімі болды.

«Даланың дархан данасы»
Киелі Маңғыстау өңірінен «Бекет Ата» туралы кітаптың тұсау

кесер рәсіміне Ж.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік
университетінің профессоры, филол.ғ.д.Қадір Өтегенұлы Жүсіп
пен «Бекет Ата» кітабының құрастырушысы, «Бекет Ата» атын-
дағы мешітінің қызметкері (имамы) Ислам Мырзабекұлы жол
бастап келді.

Кешті жүргізген БҚМУ профессоры Серікқали Шарабасов та-
лай кездесулер мен түрлі тарихи кештердің куәсі болған уни-
верситеттің акт залы Бекет ата кітабының тұсау кесер кешімен
жалғасып отырғанын, ол кітаптың маңыздылығын айтып, кел-
ген қонақтарды таныстырып өтті.

Тұсаукесер рәсімінде алғаш сөз алған І проректор Тасмағам-
бетов Әсет Сембайұлы «Бекет Ата» туралы жалпы мағлұмат
беріп, жастар арасында тәрбиелік мәні бар кеш екендігін айтты.

Қадір Өтегенұлы Бекет ата турасында жастарға өмір жолын
айтып өтті.

Аңыз бойынша XVIII ғасырдың екінші жартысында Бекет Ата
өмір сүрген. Атырау облысының Құлсары ауылының жанында
туып, 14 жаста ақылгөй дана Шопан Атаға барады. Шопан Ата
алдынан білім алып, оқушы алыс Хиваға барып, медреседе білімін
жалғастырған. 40 жасқа жеткенде ол ұстаз болып, балаларды оқыт-
қан.

Бекет Ата бірнеше қасиетті жерлерде болып, Маңғыстау өңіріне
оралады. Ол науқас адамдарды емдеп, оларға өмірлік күш сыйла-
ған. Дау сұрақтары туындағанда даналығымен екі жақты бітімгерл-
ікке әкелген. Бекет Ата өзінің айтылымдарында шындықпен жол
ашатын болған. Халықтың жадында ақылгөй және қалмақтармен
соғысқанда қолбасшы ретінде сақталған болатын. Батырлық мінезі
бар, оның арғы атасы – Есет батыр деген деректер кездеседі. Ол 4
мешітті салдырған: Құлсарысының біріншісі – Ақ мешіт, екіншісі -
Бейнеу ауылынан 20 шақырым жерде, үшіншісі – Үстірттегі Байша-
тыр, төртіншісі - жерасты мешіті шың массивті Оғланды. Бөлмелері
– жеті. Оның ішінде киелі акустика. Осы мешіттің жанында жерлен-
ген - Бекет Ата діни, тарихи және сәулет ескерткіші.

Ислам атаның немерелері кітаптан үзінділерді жатқа айтып,
көрерменді тәнті етті.

Ислам Мырзабекұлы құрастырған «Бекет Ата» кітабының 12
данасы университеттің ғылыми кітапханасына сыйға тартылды.
Жалпы жинақтың таралымы - 4000 дана. 740 беттік кітап 9 бөлімнен
тұрады. Оған Бекет ата Мырзағұлұлының өмірбаяны, оның атын-
дағы мешіттер мен оның қалдырған мұралары, ата туралы жазыл-
ған ғылыми-тарихи зерттеулері, «Пір Бекет - мәңгі мақтанышым»
атты мақалалар жиынтығы, атаның тегі, Қосқұлақ руынан шыққан
өзге де белгілі адамдар, ата туралы ел аузындағы әңгіме-аңыздар,
«Кітап ішіндегі кітап» атты бұған дейінгі ол туралы шыққан туынды-
лар, Бекет Атаны ұлықтау мақсатында өткен іс-шаралар, сондай-
ақ сұхбаттар мен ой-пікірлер топтамасы кіреді.

Оқырмандарымызды «Бекет Ата» кітабымен оқып, танысуға
шақырамыз.

Н. ЕРМЕКҚАЛИЕВА,
Ақпараттық-библиографиялық бөлім меңгерушісі.

САМҒАУ - әрбір жастың мұраты
шылық шыңдалуға қайнар көз бола білді. Қазіргі таңда ғылымның
шыңын бағындырып жүрген мүйізі қарағайдай ғалымдарды
көрудің өзі бір бақыт болса, пікір алысу - зор тәлімді тәрбие.

Әрбір жастың санасына шұғылалы нұр сыйлаған білім бәйге-
сіне қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінен 4-курс студенттері Жан-
туриева Гүлнұр мен Исмағұлова Гүлмерей және 2-курс сту-
денті Молдашева Айкүн қатысты.

Бұл сайыста еліміздің түкпір-түкпірінен келген он екі команда
бақ сынады.

Білім сайысы шығарма жұмысы, кешенді тілдік және әдеби
теориялық талдау және қоғамдағы, ғылымдағы жаңаша бағыт-
тар бойынша пікірсайыс кезеңдерінен тұрды.

Биылғы республикалық пәндік олимпиадасының ең басты
ерекшелігі - әрбір қатысушының барлық кезеңдер бойынша сай-
ысқа түсуі.

Самғау - әрбір жастың мұраты болса да, сайыста жүлде орны
шектеулі, әрі сонысымен де тартысты. Аталмыш байқаудың
командалық жүлделі орындары С.Дем, Қ.А.Яссауи атындағы
ХҚТУ-ға және Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ Шымкент институты-
на бұйырса, ал жеке есеп бойынша Исмагулова Гүлмерей III
орын алды.

“Өмірден орныңды алам десең, кәсібіңе шебер бол”,- деген
ұранды ұстанған жарысқа қатысушы биылғы түлектерге жа-
лындап жанғанның жарық берері анық,- дер едім.

“Ұлттың болашағы – ұрпағында болса, ұрпақтың тәрбиесі –
ұстаз қолында”,-деп орыстың ұлы жазушысы Л.Толстой айтқ-
андай тәрбиеге толы білім берген ұстаздарға, шыңдалуға
мүмкіндік сыйлаған университетке алғысымыз зор.

Айкүн ТАЛҒАТҚЫЗЫ,
Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің 2-курс студенті.
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n Жастар театры

«Айналайын, ақ келін»

Қазақ халқы қыз бала мен ұл баланың,
жалпы ұрпақ тәрбиесіне қатты көңіл бөлген.

Қыз-бүгін әке-шешесінің қонағы болса,
ертең бір шаңырақтың ошағының сәні. Бо-
лашақ ұрпақтың өз қатарынан озары да,
азары да қыз бен қыз тәрбиесіне байланыс-
ты. Ертеде «қызға қырық үйден тыю» деп
отырған. Мұның астарында қыз абыройы -
ата-анасының абыройы деген мән жатыр.
Қызың көргенді де ибалы, сөзі-сынық, ісі-
түзік, киімді бойына жарастырып киіп, жы-
миып қана күліп, сызылып жәймен жүріп
айтқаныңды екі етпесе - ажарың. Ал, айт-
қаныңды алмай бедірейіп, кісі көрсе кекі-
рейіп, топ ішінде қарқылдап, ұятты жерде
саңқылдап, көрінгенге көзін тесіп, күндіз
кетіп, түнде келсе - азабың.

Мағынасыз жылтырақты сақтамайды ел
еске,

Жалын болып, жылу болмау,
Әйел болып, сұлу болмау,
Табиғатты алдаумен тең емес пе?
Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ

қайда,
Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма?-

деп жырлайды атақты, біртуар ақын Мұхтар
Шаханов.

Әйел - ең алдымен ана. Бұл оның адам-
зат һәм табиғат алдындағы ең ұлы пары-
зы. Құдіретке тең осы әйел заты ең алды-
мен тән сұлулығымен бағалы ма, әлде жан
сұлулығымен қадірлі ме деген сауал туа-
ды. Алғашқы кезек - жаны сұлудікі. Әйтпе-
се, ақын айтқандай жалғыз ғана тән сұлу-
лығы - мағынасыз жылтыраққа айналар еді.

Жақында білім ордамызда халықаралық
театр күніне орай «Мұрагер» студенттік
театрының ұйымдастыруымен Есенжол
Домбаевтың «Айналайын, ақ келін!» атты
театрландырылған қойылымы өткізілді. Көзі
қарақты көрермен қойылым басталысы-
мен-ақ әртістердің шеберлігі мен тума қа-
білеттеріне тәнті болып, театр өнерінің те-
реңіне бір бойлағандай болды. Қойылым ба-
рысында ұққанымыз:

Тән сұлулығы - сыртқы  көз арбар көрініс.
Жан сұлулығы - бұл әйелдің ішкі жан

дүниесі, сезім-шынайылығы, мінез-бай-
лығы, пейілі кеңдігі, ар алдында адалдығы.

Аяулы  сіңлім!
Осал да болма ойыңнан оңай адаспан,
Өжет те болма орынсыз сөзге таласқан.
Алдымен қызға керегі пәктік, адалдық,
Одан соң жаным жаз мінез керек жарасқан.

Айтарым тағы берік бол сертке, бір сөйле,
Сабырлы таудың мінезі керек күлсең де.
Қыз мінез деген-сұлулық сыры өмірдің,
Жұмбақтай қиын жатқандай болсын бір сенде.

Десек те біздер жастықтың сырын аз ұқтық,
Өмірдің жолы болмайды тегіс жазықтық.
Ісіңнен кейін есіңе сақта жарқыным,
Жеңілмес мықты қаруың сенің - нәзіктік.

Ақұштап Бақтыгереева

Тән сұлулығы - теңіз бетіндегі көпіршігі
мол толқын.

Жан сұлулығы - бұл тереңдегі ағын.
Екеуі екі басқа дүние.
Осы екі қасиет бір адамның басында

ұштасса ғұмыр бойы айналасын нұрға
бөлеп өтер еді.

Қойылымда айтылатын «Шешесіне
қарап қызын ал, Аяғына қарап асын іш»,
«Тең-теңімен, Тезек-қабымен» деген мақал-
дардың өзі қойылымға кеңінен сипат бер-
гендей сезіледі. Қос ғашық Ақатай мен Әлия-
ның қосылуына кедергі болып баққан,
ақыры өз баласын бақытсыз еткен Ақатай-
дың адуынды анасы Қайша, дәрменсіз, бос-
белбеу әке Баймұқан, қызының бақыты үшін
шыр-пыр болған Әлияның анасы Зиба,
күнәдан пәк, жас сәбидей аңғал Әлия, ар-
маншыл, өз анасынан асқан қу, ғашық
Ақатай, қос ғашықтың қосылуына жәрдем-
десіп, сан салалы айласымен енесін бағын-
дырған, қала қызы Мәнсияның рөлі асқан
шеберлікпен, тамаша талғаммен сомдалып,
үлкен ізденістің нәтижесі екендігін көрсетті.

Қойылымда сөз етілген қыз тәрбиесі
қашанда маңызды тақырып. Бүгінгі қыз, ер-
теңгі келін, болашақ ана. Ол дүниеге өмір
таратады, қоғам игілігіне еңбегімен үлес
қосады, отбасыға қуаныш әкеледі. Сол үшін
ол қарлығаштай лыпып, ешқашан тыныш
таппайды. Бұдан басқа тіршілікті ешбір әйел
өмір деп түсінбейді. Қойылымда Ақатайға
қосылып, Баймұқан мен Қайшаның шаңы-
рағына келін болып түскен қала қызы Мәнсия-
ның тірлігі мен іс-әрекеті, қазақ қызына жат
мінез-құлқы әрбір адамды еріксіз ойланды-
рады. Күлдіре отырып жылатады. Қуанта
отырып мұңайтады. Санаңа сан түрлі ой-
лар тізбектейді. Қойылымнан қазіргі өмір
шындығын көргендей боласың. Е.Домбаев-
тың бұл туындысының қалың бұқара ха-
лыққа ой салудағы орны зор екендігін айта
отырып, талантты драматургтың көреген-
дігіне беріксіз бас иесің. Осы «Айналайын,
ақ келін!» қойылымын көре отырып, сана-
ма түйген ойымды сіздермен бөліспекпін.

Қазақ әйелі – ол ең алдымен ана, аяулы
жар, ардақты әже, біреудің мәпелеген қызы.

Қазақ әйелінің бойында жан сұлулығы мен
тән сұлулығы жарасым тауып, ибалы да
инабатты, сабырлы да сымбатты, ақкөңіл
де ажарлы, қонақжай әрі қылықты болуы
тиіс. Қазақ әйелі - жолдасының жанын
түсініп, жағдайын жасай алатын ажары,
сенімді серігі, ошағының түтінін түзу ұшыра
алатын шаруақор, тұрмыстың бейнеті мен
зейнетінен қашпайтын, жолдасына адал да,
арлы жан. «Жақсы әйел жаман еркекті
төрге сүйрейді, жаман әйел жақсы еркекті
көрге сүйрейді» деп дана қазақ бекер айт-
паса керек. Қазақ әйелі қашанда - отбасы-
ның тірегі, жолдасының таянышы, балала-
рының қамқоршысы. Біздің дара дарын ақын
жерлесіміз Ж.Молдағалиевтың осыдан елу
жылға жуық уақыт бұрын «Мен қазақ әйелі-
не қайран қалам» деп жырлауының өзі ақын
таңданысын сипаттайды емес пе?!

Көрермен көңілінен шыққан «Айнала-
йын, ақ келін!» қойылымының қоюшы ре-
жиссері - «Режиссура» мамандығының 5
курс студенті Арайлым Ихсанованың, ре-
жиссер көмекшісі 5 курс студенті Нұргүл
Джакупованың еңбектері орасан зор. Бас-
ты рөлдерді сомдаған Баймұқан - Асылхан
Байқуатов, Қайша - Арайлым Ихсанова,
Зиба - Нұргүл Джакупова, Ақатай - Эльдар
Аубакеров, Әлия - Асемгүл Бахтыгереева,
Мәнсия - Әдемі Нажмеденовалардың өне-
ріне көрермен халық түрегеп қол соқты. Қо-
йылым жас режиссер Ихсанова Арайлым-
ның қайта жаңғыртуымен заманауи бағыт-
та өтті. Қойылым соңында университеттің
ардагер ұстаздары Халам Сүйінішәлиев
ағамыз бен Меруерт Жолдықайырова апа-
мыз қойылымнан алған әсерлерімен ой
бөлісіп, талантты жас әртістерге ақ бата-
ларын берді.

М.Әуезовше айтсақ, «Ел боламын десең -
бесігіңді түзе». Әйел адамның абыройына,
тәлім-тәрбиесіне бүкіл бір ұлттың тағдыры
байлаулы тұр. Құрбыларым, жаның да, тәнің
де сұлу болғай!

Елдана АСЫЛХАНОВА,
Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің

2 курс студенті.
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Вспоминая Олю, я вспоминаю слова:  «ни в
одном языке мира, наверное, не хватет слов, что-
бы выразить те чувства, коториее испытывает че-
ловечество к ее величеству – Женщине. И тем не
менее каждое новое поколение стремится вне-
сти свои строчки в эту нескончаемую поэму люб-
ви и признательности ко всем женщинам ...».

УЧИТЕЛЬот бога
Удивительна человечес-

кая память. Кто остается в
ней метеоритом, недолгой
вспышкой, а кто - величиной
постоянной, путеводной
звездой. Встреча с таким че-
ловеком - радость в сердце,
его образ – ориентир. Наша
альма-матер – Уральский пе-
дагогический институт (ныне
ЗКГУ) была щедра на мудрых
педагогов и наставников. И
особое место в  этом ряду
занимает удивительная жен-
щина, таинственная и зага-
дочная, словно сама Госпо-
жа История, - Ольга Иванов-
на Гришина.

Несомненно, в сердцах
сотен студентов, которые в
течение тридцати лет слуша-
ли лекции талантливого пре-
подавателя, осталась глубо-
кая признательность. Никог-
да не забыть  изысканный
стиль её лекций, пробуждаю-
щих тягу к высокой духовно-
сти и открывающих двери в
запутанный и неповторимый
мир истории.

Ольга Ивановна облада-
ла подлинно энциклопедичес-

кими знаниями. Своим студентам она не-
устанно повторяла: «Наука не терпит при-
близительности и небрежности. Историк
должен быть предельно собран и внима-
телен, чтобы не отступить от истины».

Воспитав не одно поколение собира-
телей и хранителей «истории черт жи-
вых», Гришина О.И. на семинарах и кол-
локвиумах всегда поощряла инициативу,
нестандартный взгляд на вещи, умение
отстаивать свою точку зрению. Для неё,
маститного ученого, было интересно и
важно мнение по проблеме как коллеги по
научному сообществу, так и вчерашнего
школяра. Главной мерой для неё всегда
оставался талант, и одаренных, с искор-
кой в глазах студентов, Ольга Ивановна
отличала и ценила.

История не терпит суесловья,
Трудна её народная стезя.
Её страницы, залитые кровью,
Нельзя любить безумною любовью
И не любить без памяти нельзя

Листая страницы истории, видишь на-
писанные убористым почерком учёных
наброски прекрасного завтра, невозмож-
ные без великого предвидения и веры в
Человека Разумного. Наука была и оста-
ется уделом сильных духом, «взлетаю-
щих» над суетой и повседневностью. Та-
кой и остается в нашей памяти Ольга
Ивановна Гришина – наш Учитель. Её на-
учные труды и идеи не останутся без бла-
годарных читателей и последователей.

В.А. ИНОЧКИН,
начальник управления архивов и

документации ЗКО

на Желтекова, Серов, Фейгельсон, Евст-
ратов, Сурова, т.е. все те, кто работал в
те годы с нами и, конечно, Оленька Гриши-
на, которая стала моим другом...

Не станем вспоминать о том, что было
Не с нами, с другими на земле,
О том, что отгорело и остыло,
Но затомилось призраком во мгле...
Я рассказала бы о ней, оставившей не-

изгладимое впечатление в сердцах всех,
кто знал ее, кто слушал ее лекции.

Голос Гришиной я по-прежнему слышим
среди нас. Она всегда с нами как наша со-
весть, наша память, наша гордость.

Пусть помнит ее наш притихший Урал,
который она любила – все равно никогда,
никуда не уеду говорила она, ведь ее зва-

ли и в Рубцовск, что на Алтае и Сверд-
ловск, где живет брат.

Гришина О  любила наш край, наш пре-
красный Уральск, яркая, талантливая,
скромная  моя подруга.

Моя первая, взрослая встреча с Олей
состоялась,  когда мы вместе поехали в
круиз по Европе. Сколько я услышала из
ее уст, помимо экскурсоводов,  об Анг-
лии, Франции, Лиссабоне, Италии – все
это до сих пор в моей памяти. Ведь, дей-
ствительно, ее памяти до сей поры я удив-
ляюсь. Выступления Гришиной – полито-
лога помнят многие студенты, кто учился
в те годы, ее лекции, каждое слово помо-
гало им разобраться в непонятной мно-
гим сумятице дат, ее лекции зажигали в

О моей милой,
дорогой, незабвенной
Оленьке...

О ней я могу сказать словами А.С. Пуш-
кина « Я встретил Вас...».  Однако восхи-
тительная умница Анна Керн была вдох-
новением гениального поэтического твор-
чества , так и Оля Гришина стала для меня
– прекрасным другом,товарищем, членом
моей семьи. Она живая, как сама жизнь...
Об Ольге говорят до сих пор, как о живой,
потому что о ней невозможно говорить в
прошедшем времени. И, когда я вхожу в
мой родной институт, в душе возникает
радостное ощущение присутствия в ауди-
ториях тех преподавателей, кто научил,
вложил в нас  красоту жизни, красоту
слов, подарил,  отдал свои сердца.  Это
Ксения Афанасьевна Утехина, Евгений
Евгеньевич Соллертинский, Нина Иванов-

19

Би өнері өзінің дамуында күрделі де қиын кезеңдерді басынан өткерді. Әрбір тарихи
кезең өзінің ерекшелігін алға тартты. Дегенмен, би өнері шыңдалып, толығып, атадан ба-
лаға мұра  ретінде бүгінгі күнге жетіп отыр.

Табиғаттың бергенін өз мүмкіндігіне қарай меңгере отырып, адам қазір өнер деп атала-
тын шығармашылықтың сыйқырлы күшін терең өз еркіне бағындыра білді. Міне, сондық-
тан әр дәуір өзіне тән мәдениетін қалыптастырды.

n 29 сәуір - Бүкіләлемдік би күні

БИ - өнер атаулының ең ежелгісі
Қазақ халқы да ертеден би мұрасынан құра-

лақан емес. Тарихтың қатпарларында жасырын-
ған өз мұрамызға ыждағатпен көз салсақ осыны
айқын байқауға болады.  Қазақ халқында төңке-
ріске дейін би өнері болған жоқ деп айтып келген-
дер болғаны рас. Бірақ, ол шындықпен жараспай-
тындығын ғылыми зерттеулердің нәтижесі өзінен-
өзі-ақ көрсетіп келеді. Көптеген ғалымдардың,
соның ішінде, Тамғалы және Шолақ таулар шат-
қалдарында жартастың бейнелерін зерттеген ар-
хеологтар А.П.Окладников, А.Х.Марғұлан,
А.Н.Бернштам, К.А.Ақышев, А.Я.Шер б.э.д.
3-1 мыңжылдықтарда өмір сүрген тайпаларда би
шығармашылығының болғаны туралы айтылған.
Қазақ халық билерінің табиғатында ешқашан тоз-
байтын, ескірмейтін көркемдік пен өмірі бұлжы-
майтын шындық, даналық бар. Бидің дүниеге келуі
тарихи құбылыс. Дәстүрлі би өнері халық рухани
мәдениетінің өзіндік түрлерінің бірі болуы арқылы
айрықша көзге түсетін этникалық реңге ие бола-
ды.

Соңғы жылдары біздің республикада ұлттық
биге қызығушылық артып келе жатқаны белгілі.
Санақ мәліметтері бойынша республикамызда
мыңнан астам хореографиялық ұжымдар бар және
олар жемісті еңбек етуін жалғастыруда, солар-
дың ішінде көпшілігінің «халықтық» атағы бар.

Республикада хореографиялық білім желісін
кеңейтумен қатар ұлттық биді оқытудың алуан
түрлі жүйесі қалыптасуда. Би үйлесімдігін тәжіри-
беде оқып үйрену, әдетте, ұлттық хореография-
ның теориясы мен тарихын оқып үйренумен ұшта-
стырылады. Осы бағытта  ұлттық би өнерінің да-
муына сүбелі  үлес қосып келе жатқан  М.Өтемі-
сов атындағы БҚМУ Мәдениет және өнер институ-
ты «Хореография» мамандығының  еңбегі зор деп
айтуға болады.  «Хореография» мамандығы 1991
жылы Дәулеткерей атындағы өнер институтында
Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәде-
ниет институтының филиал құрамында  ашылған
болатын. Осы жылдан бастап мамандық бойынша
дәріс беретін оқытушылары хорео-графия өнерінің
дәстүрін сақтауға, облыстағы ұлттық би өнерінің
дамуына көп күш салып келеді. Мамандық бойын-
ша тәжірибелі оқытушылар оқу-әдістемелік база-
ны қалыптастырды. Соның нәтижесінде 2001 жылы
кафедрада «Арна» би ансамблі құрылды. Ансамбль
құрамында «Хореография» мамандығының ең үздік
студенттері билейді. Қазіргі таңда ансамбль тек
қана Қазақстанда ғана емес көптеген Ресей қала-
ларына (Самара, Саратов, Оренбург) танылды.
Ансамбль   облыстық, қалалық  мәдени мерекелік
шараларға ат салысады және  көптеген  облыстық,
қалалық, республикалық, халықаралық  байқау –
фестивальдерге  қатысып,  жүлделі орындарға ие
болып келеді.

2001 жылы Астана қаласында дәстүрге айна-
лып жыл сайын өтетін халықаралық «Шабыт» шы-
ғармашылық жастар фестивалінде  дипломант атан-
са, 2007 жылы екінші рет осы аталмыш фести-
вальге қатысып, І дәрежелі дипломды жеңіп алды.

2001 және 2006 жылдары университетімізде
өткен «Хореография» мамандығының ұйымдасты-
руымен ІІ-ІІІ Республикалық Ш.Жиенқұлова атын-
дағы қазақ би байқауында көрермендер көңілінен
шықты. «Арна» ансамблі техникасы күрделі, үлкен
кәсіби шеберлік көрсетіп, әдемі  би көріністерімен
екі рет Бас жүлдені жеңіп алды. Әділқазылар құра-
мында Қазақстанға белгілі би майталмандары ҚР
халық артисі, хореография профессоры Б.Аюха-
нов, ҚР еңбек сіңірген артисі, өнертану кандида-

ты Т.Ізім, ҚР еңбек сіңірген артистері  А.Тати,
Ш.Жиенқұлованың шәкірті, А.Селезнев атындағы
Алматы хореография училищесіндегі қазақ биі
пәнінің ұстазы  Ғ.Бейсеновалар болды.

2006-2007 жылдары  Ялта, Алушта қалаларын-
да халықаралық деңгейде өткен шығармашылық
жастар мен студенттердің фестивалінде ансамбль
екі рет «Лауреат фестиваля» деген дипломға ие
болды.

2007 жылы  Оренбург қаласында өткен халы-
қаралық «Европа+Азия» атты балалар және жасөс-
пірімдер шығармашылық фестиваль-байқауында
«Халық биі» номинациясы бойынша І дәрежелі
жүлдегер атанды.

2008 жылы Польша елінің Легница қаласында
өткен «Мир под Кычера» ХІ Халықаралық  этногра-
фиялық фестиваліне қатысып, жүлдегер атанды.

Қазіргі таңда «Хореография» мамандығында
«Қыз Жібек» және «Алау» би ансамбльдері ұйым-
дастырылды. «Алау» ансамбілі ХІ Халықаралық
«Шабыт» жастар шығармашылық фестивалінде
ІІ орынға ие болды. Ансамбльдер репертуарында
көптеген әр түрлі халық билері, эстрадалық би,
қазіргі балдық би, модерн және т.б. Мұнда қазақ
халық биі мамандарын дайындаудың берік дәстүрі
құрылды. Ш.Жиенқұлова, Д.Әбіров, З.Райбаев,
О.Всеволодская-Голушкеевич, Ғ.Бейсенова және
т.б. өнер қайраткерлерінің шығармашылық талдау
тәжірибесімен, мамандықтағы оқытушылар құрамы
еңбегімен қазақ биінің мектебі қалыптасты деп ай-
туға әбден болады.

Ансамбльдер  әрбір жаңа байқаулар мен кон-
церттерге  қатысу үшін өзінің репертуарын жаңар-
тып, оның палитрасын байытып отырады. Хореог-
рафиялық сахналардың барлығы өмір қуанышына,
әзіл-күлкі, шаттық-қуанышқа толы жарқын панто-
мималар. Ансамбльдер шығармашылығы  өзінің бай
репертуарымен облыстағы, қаладағы өздігінен
ұйымдасқан би ансамбльдеріне, өнер мектептері-
не үлгі болып келеді.

Қазіргі уақытта мамандық базасында хореог-
рафия өнері бойынша жарнама, бейнетаспа мате-
риалдары жинақталды. Бейнетаспада маман
пәндері бойынша емтихандар, класс-концерттер,

есеп беру концерттер, кафедраның тәжірибелі аға
оқытушыларының сабақтары жазылған. Конферен-
цияларда, курстық жұмысты қорғауда, оқу сабақ-
тарында инновациялық  технология  кең  қолданы-
лады. ЖОО-да және жақын шетелдерде  кафедра-
ның  профессорлық-оқытушылар құрамы жыл сай-

ын біліктілікті жоғарлатады. Сондай-ақ, оқытушы-
лар қала және облыстық хореографиялық ұжым-
дардың жетекшілеріне кеңес, шебер кластар үнемі
өткізіп тұрады. «Эврика» ғылыми-тәжірибелік
үйірмесі және балалар балет студиясы жұмыс жа-
сайды.

Өнер арқылы берілген эстетикалық тәрбие адам-
ды ұдайы сұлулық пен әдемілікті дұрыс ұғынуға
жетелеп, сезім байлығын қалыптастырады. Көркем

шығармалардың әр түрлі болуы өмірдегі сан алу-
ан тақырыпты бейнелеп көрсетуімен айқында-
лады. Академик И.П.Павлов: «Ғылым өмірдің
қаңқасын ғана жасайды, ал жан мен тәнін өнер
бейнелейді», деп атап көрсеткен. Өнердің бірне-
ше түрі бар – бейнелеу, музыка, театр, би,
сәулет, кино, көркем әдебиет, т.б. Әр өнер
шартты болып келеді. Соның ішінде, би өнері –
ең шарттысы. Өйткені ол сөзсіз өнер. Оның негізі  -
би. Осы жылға дейін мамандық бойынша  200-ге
жуық маман дайындалды. Түлектер Қазақстан-
ның барлық аймақтарында және Ресей елінде
(Мәскеу, Самара), тіпті Уфа қалаларында  игілікті
жұмыс жасауда. Сонымен қатар, Астана қала-
сындағы мемлекеттік филармония жанындағы
«Наз» би театрында, «Шалқыма», «Алтынай»
мемлекеттік би ансамбльдерінде, президенттік
би ансамблінде өнерлерін  ұштап  жүр. Жалпы
хореограф-мамандарына әр кез ел, аймақ бо-
йынша сұраныс жоғары болып отыр. Бітіруші
шәкірттердің 100%  жұмысқа орналасады.  Сон-
дықтан да аталмыш мамандықтың студенттері
М.Өтемісов атындағы  Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университетінің мақтанышы әрі ажыра-
мас бір бөлігі. Би өнері саласында ғылыми-зерт-
теу лабораториясы, облыстық және қалалық
шығармашылық орталығы болып саналады.
А.Затаевич өзінің бір сөзінде: «...өздеріңіздің
ұлттық рухани байлықтарыңызды сақтаңыздар,
зерттеңіздер, молайта беріңіздер», - деп жастарға
өсиет қалдырған екен. Оны орындау, келешекке
жеткізу парыз.

Қ.Д. АЙТҚАЛИЕВА,
Өнертану ғылымдарының кандидаты,

БҚМУ доценті.
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Ольги  Ивановны Гришиной

Как много есть имен хороших,
Как много значимых для нас,
Из них одно нам всех дороже,
Мы назовем его сейчас.

Вы – элегантны, ироничны,
И строгость отличает Вас,
Но Вы нам очень симпатичны,
Хоть Вас боялись мы подчас.

Вы на истфаке были – лидер,
Вам подражать пытались мы,
Но лучше Вас никто не видел,
И в том признаться мы должны.

Ольга!
Мы все Вас любим очень нежно.
Ольга!
Вы наш высокий идеал!
Ольга!
Мы на экзамен шли с надеждой,
Что мы заслужим высший балл.
Ах, высший балл!

Пока рядом нет
почтового ящика,
прекрасно помнишь, что
нужно бросить письмо.

«Закон Хаудена»

1 апреля 2010 г. во всех учебных корпусах ЗКГУ была проведена очередная
проверка ящиков «для замечаний и предложений по совершенствованию образова-
тельного процесса». Всего в данных ящиках было обнаружено три письменных об-
ращения: два из них находились в ящике корпуса №3 (одно поступило от студентов
института экономики и управления, другое – от студентов гр. 07310 (специальность
«международные отношения») и ещё одно находилось в ящике корпуса №7 – от
студентов  факультета истории и права. Ректор университета Т.З. Рысбеков вни-
мательно ознакомился с содержанием этих обращений и дал поручения руководи-
телям соответствующих подразделений срочно принять по ним все необходимые
меры.

Написавшие письмо студенты института экономики и управления высказали
жалобу на нехватку учебной литературы на казахском языке и попросили, по воз-
можности, приобрести несколько экземпляров книги Ғ. Төлеугалиева «Қазақстан
Республикасының Азаматтық құқығы». В связи с этим обращением студентов ди-
ректор научной библиотеки ЗКГУ Г.З. Таушева в служебной записке ректору уни-
верситета сообщила, что в настоящее время в  фонде Научной библиотеки нашего
вуза имеется 7 экземпляров учебника Ғ. Төлеугалиева «Қазақстан Республикасы-
ның Азаматтық құқығы», из них 5 экземпляров находятся в фонде читального зала
корпуса №3 (факультет истории и права) и 2 экземпляра – в фонде читального зала
корпуса №5 (института экономики и управления). Также Г.З. Таушева указала, что,
кроме названного учебника,  в фонде Научной библиотеки имеется  целый ряд дру-
гих учебников данного профиля (всего 30 наименований). Книга же Ғ. Толеугалиева
«Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» была в срочном порядке оцифро-
вана и её электронные копии установлены в компьютерах читальных залов  и
компьютерных классов  корпусов  № 3 (в 15 компьютерах) и  №5 (в 24 компьюте-
рах).

В своём письме студенты гр. 07310 факультета истории и права (специальность
«международные отношения») обратились к декану факультета с просьбой решить
проблему с перечислением денег на проезд, которые в течение трёх месяцев им на
карточки не поступали. По поводу данного обращения деканом факультета истории
и права было проведено собрание со студентами этой группы. Присутствовавший
на данном собрании руководитель отдела по воспитательной работе М.И. Исатаев
пояснил студентам, что деньги на проезд перечисляет не университет, а акимат. Он
также отметил, что в определённый период времени никто из студентов эти деньги
не получал, но сейчас они перечислены. Декан же факультета порекомендовал
студентам при возникновении каких-либо проблем в первую очередь обращаться  к
старосте группы, эдвайзеру-куратору, студенческому декану или в деканат фа-
культета. Сами же студенты данной группы в своём заявлении ректору универси-
тета высказали своё удовлетворение решением поднятой ими проблемы.

В записке,  поступившей в ящик корпуса №7, авторы которой обозначили себя
как  «студенты исторического факультета», было заявлено, что оператор компью-
терного класса данного корпуса (ауд. 409) «работает безответственно». В служеб-
ной записке ректору университета руководитель административно-кадрового от-
дела Подгорная Т.В. сообщила следующее: «В корпусе №7 в 409 аудитории работает
техником-оператором Ерикбаева Г., представившая объяснительную. В 409 ауди-
тории  факультета истории и права проводятся занятия  в 07107 группе по практи-
ческому курсу казахского языка с использованием электронного учебника. В ходе
беседы преподавателя Алмагамбетовой Н.А. со студентами выяснилось, что за-
писка была написана не студентами. Конфликта между студентами и техником-
оператором не было. Оргтехника в 409 аудитории поддерживается техником-опе-
ратором всегда в рабочем состоянии».

Таким образом, механизм «обратной связи» в нашем университете продолжает
работать.

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

сердцах студентов надежду. Она облада-
ла человеческой живостью восприятия
всего нового...

Мы станем вспоминать с тобой, подруга,
Не нацию и даже не народ,
А тех людей от севера до юга,
Что мы друзьями звали в свой черед.
В Оле сочеталось организаторское, пат-

риотическое начало. Когда я беседую с ее
знакомыми, друзьями,  вижу, как сверка-
ют их глаза, свято хранящих память о че-
ловеке, женщине, педагоге. Она не имела
звания  профессор, но она больше вызы-
вала уважения в Уральске. Для нее до-
машний очаг – самое дорогое место, кото-
рое дает человеку покой.

Вот для меня превыше всего обще-
ственная работа, а для Оли – дом, была
мама Анна Луповна, которая, работая в
годы Великой Отечественной войны,   была
награждена Орденом Ленина. Оля,  как
мама в молодости,забывала о сне и отды-
хе. Ей не стыдно глядеть в глаза студен-
там, она с уверенностью смотрела в зав-
трашний день. Научной работой она увле-
калась еще в студенчестве.Окончила  вуз
с отличием и...рекомендацией в аспиран-
туру,  она на «отлично» сдала все экзаме-
ны и стала аспиранткой, защитила диссер-
тацию, успешно работала вЗКТУ и безвре-
менная кончина вырвала Олю из наших
рядов.

Студенты и сослуживцы ее  любили и
уважали. И при этом всегда очень скром-
на,  приветлива,  доступна для общения. В
ней сочетались деловые, незаурядные ка-
чества. Трудолюбивая и терпеливая. Она
в наших сердцах.

Софья ИМАНГАЛИЕВА,
представитель Совета Ветеранов –

учителей при гороо. Отличник
просвещения СССР, Отличник

просвещения Казахской ССР, Почетный
работник образования РК. Ветеран

тыла, труда, спорта.

Утерянный диплом №0022424 с отличием
2001 года выпуска специальность

«Юриспруденция» на имя
Акимцева Екатерина Леонидовна

считать недействительным.
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Что мы знаем о войне?! – Немного…
По рассказам бабушек и мам
Знаем, что надежда и тревога
Об руку ходили по домам.

А из тыла за волной волна
Шла латать верховные промашки:
Всасывала мальчиков война –
И выплевывала мертвые бумажки.

Каждый шаг – к победе ли, к беде, –
Сводки измеряли расстояньем.
Даже самый распобедный день
Был кому-то вечным расставаньем.

Годы возвращающий экран,
Очевидцев честные романы –
Все равно останутся обманом:
Ссадины не заменяют ран.

Только изредка за толщей дней
Вдруг всплеснёт сирены голос лютый,
Замирая криками детей –
И застынет сердце на минуту…

М .Галин

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую - слов даже нет!

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится

голос кукушки...

За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас

километры -
Ты здесь, ты со мною, родная моя!

И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Э.Асадов

Победа девятого мая,
Великим был праздник страны,
Останется память живая
У нас, детей страшной войны.

В небытье идут ветераны,
Всё менее их каждый год,
Болезни и старые раны
Ведут их в последний поход.

Отчизну спасли дорогую,
Лишь ветер поёт песни им,
Последнюю память живую
Мы, дети войны, сохраним.

А.Болутенко

 
   Назови меня именем светлым,
   Чистым именем назови -
   Донесется, как песня, с ветром
   До окопов голос любви.

Ведущая литературной страницы, к.ф.н., доцент ОПРЯ О.В.

Да что я знаю о войне, да что я знаю о разлуке,
Когда степной горит ковыль, и пустоту хватают руки.

И мрамор туч, сколь хватит глаз, чеканит марш кусками неба…
Ты, не таясь, ответь, солдат, какой имеет вкус победа?

Да что я знаю о войне?

Великой Победе 65 лет, но память живет и будет жить! Светом
благодарной памяти, светом скорби пусть озарятся именам павших 28 мил-
лионов жизней, унесенных войной…
Вспомним…
Тех, кто бился на фронтах, кто воевал в партизанских отрядах, кто без
сна и отдыха трудился в тылу, о деревнях, стертых с лица земли… Каждую
улицу вспомним, каждый дом.
Солдат Великой Отечественной!
Ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, погибая, ты спасал
жизни других. Ты принес свободу узникам лагерей, свободу порабощенным
народам Европы. Ты не вторгался в чужие пределы, ты спасал свою семью.
Поклонимся им низко! Перед светлой памятью погибших сыновей, дочерей,
жен, мужей, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей склоним головы!

    
   Я сквозь грохот тебя услышу,
   Сновиденья за явь приму.
   Хлынь дождем на шумную крышу,
   Ночью ставни открой в дому.
    
   Пуля свалит в степи багровой -
   Хоть на миг сдержи суховей,
   Помяни меня добрым словом,
   Стынуть буду - теплом повей.
    
   Появись, отведи туманы,
   Опустись ко мне на траву,
   Подыши на свежие раны -
   Я почувствую,
   оживу.

А.Яшин
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Адам көркі –
БІЛІМДЕ

«Хас батыр майданда шынығады»
демекші , шын батырды дайындау
мақсатында, қазіргі ғылым мен тех-
никаның шарықтаған заманында за-
манауи талаптарға жауап бере ала-
тын маман даярлау үшін М.Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университетінде жыл сайын
ғылыми-тәжірибелік конференция-
лар өткізіліп отырады. Бүгінгі күнде
де дәстүрлі конференция өз жалға-
сын тауып, 29-наурыз бен 2-сәуір ара-
лығында 68-ші ғылыми-тәжірибелік
конференциясы болып өтті.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Тәуелсіз
ел атанып, төбемізге ту тіктік, енді бола-
шағымыз бұлыңғыр болмас үшін жаста-
рымызға басты назар аударуымыз ке-
рек. Жастарымыз білім ошақтарында
білім алумен қоса, ғылыммен, шығарма-
шылықпен айналысуы керек. Өйткені,
ілгерілеу атаулының кілті - шығармашы-
лық пен ғылымда» деген санаға сәуле
түсірер сөзін мақсат тұтып келеді. Сту-
денттеріміз де жыл сайын ұйымдасты-
рылатын ғылым апталығына белсенділік
танытып, өзіндік үлестерін қосуда.

Биылғы өткен 68-ші ғылыми-тәжіри-
белік конференцияда студенттеріміз фи-
зика, математика және ақпараттық тех-
нология, химия, география, экология,
қазақ, орыс, ағылшын тілдері бойынша,
тарих, құқықтану, дене тәрбиесі, педа-
гогика және психология және басқа да
ғылыми бағыт бойынша ғылыми жұмыс-
тарын сәтті қорғап, үздік деп танылған
жұмыстары үшін дипломдар мен ақша-
лай сыйақыға ие болды.

Ғылым жолын таңдаған студенттер-
ге ғылымдағы жолдарыңыз даңғыл бол-
сын демекпіз!

«Жас Отан» жастар қанаты Сырым
аудандық бөлімшесі мен «Сырым жаста-
ры» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйым-
дастыруымен Ұлы Отан соғысы Жеңісінің
65 жылдығына арналған Кеңес Одағының
батыры, халық қаһарманы, көрнекті жа-
зушы, гвардия полковнигі, белгілі қолбас-
шы Бауыржан Момышұлының 100 жыл-
дығына орай 23-сәуірде Сырым ауданын-
да «Өрілген өмір» атты облыстық ғылы-
ми-тәжірибелік конференция болып өтті.
«Сырым жастары» ЖҚБ төрағасы Иса-
нов Ерболат Рысқалиұлының ұйымдас-
тыруымен ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренцияға аудан әкімінің бірінші орынбаса-
ры Батырниязов Жолды Жанабайұлы,
«БҚО Жастар Қауымдастығы» заңды
тұлғалар бірлестігінің әлеуметтік жұмыс
жөніндегі менеджері Тоқмамбетов Серік
Әнуарұлы, Ұлы Отан соғысы кезінде «101-
қазақстандық ұлттық жеке атқыштар бри-
гадасы» қатарында болып, қаза тапқан
бауырларымыздың аты-жөндерін анық-
тау мақсатымен  айналысып жүрген
Әсімова Зоя Зербіқызы, Бұлдырты орта
мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Майра Зербіқызы, Жымпиты
ауылдық ардагерлер Кеңесінің төрағасы
Серік Ғабденов, БҚО «Жас Отан» Жас-
тар қанатының атқарушы хатшысы
Сүндетов Әліби Қайратұлы, аудандық

ҒЫЛЫМИ БАСҚОСУ
тарихи-өлкетану музейінің  директоры
Сәлімгереева Гүлшат Сәлімгерейқызы,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың «Қазақ
филологиясы» кафедрасының оқытушы-
сы Сұлтанғалиева Рита Бекжанқызы,
Қ.Мырзалиев атындағы орта мектебінің
тарих пәнінің оқытушысы Хамзин Жеңіс
Кәкібайұлы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Маржан Ахметқалиқызы, аудан-
дық «Сырым елі» қоғамдық-саяси газетінің
тілшісі Зиятов Серік Марксұлы, «НұрОтан»
ХДП Сырым аудандық филиалы төраға-
сының бірінші орынбасары Рамазанов
Ғаділ Лудаұлы қатысып, баяндамашыла-
рға өзіндік баға берген болатын. Баянда-
ма оқуға жоғары оқу орындарының сту-
денттері және аудандардан жас мұғалім-
дер, сонымен қатар мектеп оқушылары,
ауылдық округтерден жас баяндамашы-
лар, Сырым ауданының жастары қатыс-
ты. «Конференцияны ұйымдастырудағы
мақсатыңыз қандай?» деген сауалға «Сы-
рым жастары» ЖҚБ төрағасы , «Жас
Отан» Жастар қанатының атқарушы хат-
шысы Исанов Ерболат:«Ұлы Жеңістің 65
жылдығына да санаулы уақыт қалғаны
бәрімізге белгілі. Ұлы Жеңістің 65 жыл-
дығы мен Кеңес одағының батыры Бау-
ыржан Момышұлының 100 жылдық мерей-
тойының да осы мерекемен тұспа-тұс
келуі кездейсоқ емес. Ұлы Жеңіс күнінің

n Тағылым

«Тарих және құқық» факультетінде сәуір айының 14-де Ұлы Отан соғысына
65 жыл толуына орай, «Ұлы Отан соғысы - жас ұрпақтың есінде» атты облыстық
ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ -
жас ұрпақтың есінде!

Қазақ халқы талай нәубат кезеңдерді
басынан өткізгені аян. Талай боздақтар
құрбан болған соғыстарды басынан өткізді.

Сондай дүрбелең талай баланы әкесіз,
ананы баласыз қалдырған кезеңдердің бірі
- Ұлы Отан соғысы. Сол отты жылдары
қан майданға қасқая шығып, өр тұлғала-
рымызбен қатар қайсар қыздарымыз да
кеудесін оққа тосқан болатын. Қас батыр-
ларымыз бір қолымен қару алып жауға
шықса, орақ тілді, от ауызды тұлғалар
қолына қалам алып, әдебиет майданында
күресті.

Міне, сол отты жылдарға бүгінгі таңда
65 жыл толып отыр. Бақандай 65 жыл.

Қарап тұрсаң, 65 жыл дегенің аз уақыт
емес. Алайда, бұл жылдар халық жадын-
да мәңгі сақталған. «Тарих және құқық»
факультетінде сәуір айының 14-де Ұлы
Отан соғысына 65 жыл толуына орай,
«Ұлы Отан соғысы - жас ұрпақтың есін-
де» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік
конференция өтті. Конференцияға Қарава-
ев Ә.Ә., Сүйіншалиев Х.Ж., Мұрадымов
Т ., Букаткин П.Р., Абдрахманов М.Ғ.,
Жұмағалиев Б., Жаданов М.Ғ., Құсаинов
К.Қ., Ветров Н.Ф., Гапич И.С., Әжіғұлов М.Ә.,

Ғайсин Қ., Ковешникова З.И. сынды арда-
герлер қатысып,  өз ойларын ортаға салғ-
ан болатын.

Конференция мына бағыттарды қамты-
ған болатын.

Бірінші бағыт: «Ұлы Отан соғысы  - та-
рих толқынында».

Екінші бағыт: «Жастарға патриоттық
және азаматтық тәрбие беруде Ұлы Отан
соғысының тағылымы».

Үшінші бағыт: «Ел үмітін ақтаған Ер жүрек
батырларымыз».

Орал қаласы мен кенттік округтардың
жоғарғы сынып оқушылары мен студент-
тері арасында өткізілген ғылыми-тәжіри-
белік конференцияда 40-тан астам баян-
дамалар оқылып, секция жұмыстары ба-
рысында үздік шыққан оқушылар мен сту-
денттерге дипломдар мен естелік сыйлық-
тар ұсынылды.

Осындай конференциялардың жаста-
рға, болашақ мамандарға беретін мол та-
ғылымы бар екені бәрімізге айқын, қай кез-
де болмасын жүрегі «Халқым» деп соққан
ұл-қыздарымызды жас ұрпақ мәңгі есіне
сақтап өтетініне сенімім мол.

Гүлсезім ЕРБОЛАТҚЫЗЫ.

құрметіне аудан, облыс республика дең-
гейінде жастарды  патриоттық,
Отансүйгіштік  рухта тәрбиелеуге бағыт-
талған шаралар көптеп өткізілуде. Міне-
кей, осындай шараның игі жалғасын біз
ұйымдастырып отырмыз. Бұл конферен-
цияның негізгі мақсаты -  Бауыржан ба-
тырдың елшілдік, ұлтжандылық, қайрат-
керлік,  батырлық тұлғасын егеменді
еліміздің ұландарына жеткізе отырып,
патриоттық сезімін арттыру болып табы-
лады» деген болатын.

Аталмыш шараға университетімізден
«Қазақ филологиясы» кафедрасынан сту-
денттеріміз барып, төмендегідей орындар-
ды қанжығаларына байлап қайтты. Мол-
дашева Айкүн (2-курс) I орын, Абиева
Жадыра (2-курс ) II  орын, Бияшева
Гүлсезім (3-курс) II орынмен марапаттал-
са, Сапарова Жадыра (3-курс), Шайеке-
нова Майра (3-курс), Баубекова Нұршат
(2-курс) алғыс хат иегерлері атанған бо-
латын.

Осындай игі шаралар мол болып, сту-
денттеріміз білім шыңынан көріне берсін
деп тілейміз.

 Г.БИЯШЕВА.
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Қазақстан буыны бекіп, бұғанасы қатқалы әлемдік сахнада
салиқалы саясаты мен қазба байлығы жағынан жұмыр жерді
мойындата білді. Мұны жер бетіндегі не түрлі сұрқия саясатты
жүргізіп келе жатқан барлық держава біледі. Қазақстан қай
халықтың болмасын көңілін аулап, ұсыныстарын жерде қал-
дырмай амалдап келеді. Бірақ,  осы береке мен бірлікке, бай-
лыққа бөленген біздің елге көз тіккендер көп. Біреуі халықты
аздырып, ештеңеге икемі келмей қалған  соң алдап алмақ, бірі
қорқытып алмақ . Бірі кәдімгідей жаулап алуды ойлап отыр.
Біріншісі түрлі рухани дерт пен идеологияны былықтырып, елдің
миын ашытып, ұлттан түбінде іріп тынатын ел шығармақ .

Осындай озбыр ойлардың кесірінен төніп тұрған қауіп - дін
мәселесі. Көп дінділікті ұстанған солқылдақ саясатымызды
тиімді пайдаланған шет елдік дін таратушылар арамызда емін-
еркін тайраңдап, өз білгендерін істеп, ел ішін бүлдіріп жатыр.
Санынан адам қорқатын діни бірлестіктерді былай қойғанда,
ешбір тіркеусіз өз мақсаттарын іске асырып, халықтың негізгі
буыны - жастардың санасын улап жатқандарын көре тұрып
көз жұмып, ести тұра керең бола қалғанымыздың өзі оларға
қолайлы жағдай жасап отыр.

Қазір Қазақстанда экстремистік ұйымдар орныққалы жа-
тыр. Олардың сыртқы көрінісі мынадай: сақалдары қауғадай,
түрлері суық , жат мінез адамдар, ал әйелдері көзден өзгені
көрсетпей, қап-қара түнектей тұмшаланған тылсым жандар.

Жүрегіңіздің түкпірінде жатқан Құдайдан қорқыныш сезімін
пайдаланып, тозақпен қорқытып, шаһид болуға үндейтін мис-
сионерлердің шылауына, әсіресе, жастар түсіп жатыр. Біздің
елімізде радикалды идеялардың таралуына халықтың тұрмы-
сы мен төтеп берер білімді дінбасылардың аздығы әсер етеді
деп білемін.

Экономикалық күшті дамыған елдерде діни экстремизмге
қарсы күрестің бірден-бір пәрменді құралы - діни ағартушылық
жұмыстары. Менің ойымша, бізге де исламның имандылық
шарттарын ерте кезден бойымызға сіңіру қажет. Себебі, өз
дінін терең білетін адам ешқашанда экстремистердің құралы
болмайды.

ИСМАГУЛОВа Гүлмерей, студент.

Бүгінгі таңның басты мәселелерінің бірі - жалған дін. Көпте-
ген адамдар, көбіне жастар, түрлі себептермен, түрлі адам-
дардың әсерінен еш байқаусыз түрлі сектаға мүше болып ке-
теді. Бұл ұйымдар - адамды мүлдем өзгеше тәрбиелеп, сана-
сезімін өзгертеді. Ондай адамдардың өздерінің жасаған қылық-
тарына жауап беру-бермеуі де екіталай.

Әрине, елімізде мешітке барып, бес уақыт намаз оқитын
адамдар өте көп. Дегенмен, не себептен екені белгісіз, секта-
лық ұйымдар саны күн санап көбеюде. Менің түсінігім, ХХІ
ғасырда көзі ашық , көкірегі ояу, мұсылмандықты әбден бойы-
на сіңірген имандардың осындай жалған діндерге жол беруі.

Кез келген жастың бойында мешітке кіргенде үрей, қорқы-
ныш сезімдері сезіледі. Өйткені, біз түрлі ұйымдарды естіп,
үрейленіп жүреміз. Мешіт - ол ең киелі де қасиетті үй емес пе?
Ендеше, неге осындай үйде, ұяда адамдарды өзгеше тәрбие-
лейтін секталар болады?..

Жалған дін  кез келген қазақты толғандыратын мәселе бо-
лар. Ендеше, арымызды, жанымызды таза ұстап, болашаққа
тік қадаммен аттанайық! Біздің, жастардың  дамуына ешқан-
дай жалған дін кесірін тигізбегей!

    МЕҢДІҒАЛИЕВА Жансая, студент.

Бес уақыт намаз оқып, мешітке барып жүргендер көп бол-
ғанмен, елімізде жалған діннің таралуы ең басты мәселелердің

ЖАЛҒАН ДІН ДЕГЕН НЕ?
ой-пікір

бірі болып отыр. Көпшілік адамдардың ішінде, әсіресе, жастар-
дың ішінде әр түрлі себептерге байланысты жалған діннің ете-
гінен ұстап, түрлі-түрлі секталарға кіріп жатқандар жетерлік.
Бұл ұйымдар адамның сана-сезімін мүлде өзгертіп жібереді.
Мұндай ұйымдарға кірген адамдардың қылықтары, ақыл-ес-
тері түсініксіз болады.

Түрлі секталық ұйымдардың көбеюі халықты алаңдату жағ-
дайларының бірі болғандықтан, одан құтылудың жолдарын та-
уып, қалпына келіп, оны кіршіксіз таза сақтай білу керек. Сон-
дықтан арымызды таза сақтап, өз өмірімізге балта шаппай,
еліміздің жақсы жағынан дамуына ат салысу керек. Бұған
әрине, жалған дін әсерін тигізбесе деймін.

НҰРЛАН Ажаргүл, студент.

Діннің адамзат тарихында алатын орны ерекше. Кез келген
халықтың өз діні болады. Сонымен бірге  дінге деген көзқарас-
тар да әр дәуірде әр түрлі болып келеді. Сондықтан «дін» де-
геннің не екенін танып, білу - әрбір саналы адамзатқа тән қа-
сиет. Егеменді Қазақстан мемлекетінің азаматтары үшін де
бұл қажет нәрсе. Елімізде жүзден астам этностар мен онда-
ған діни бірлестіктер бар. Қазіргі заманда елімізге өзге діндер
ықпалы айтарлықтай әсер етуде.

Діннің біз білетін әлемдік және ұлттық діндер сияқты түрлері
бар. Ұлттық діндерге: индуизм, тәңірге сенушілік, конфуций діні,
т.б. жатқызатын болсақ, ал әлемдік діндер қатарына: будда
дінін, христиандық және ислам діндерін жатқызуға болады.
Біздің Отанымыз егеменді Қазақстан болғандықтан, мұндағы
басты діндер – ислам мен христиан діндері болып саналады.
Сонымен бірге, әсіресе, соңғы жылдары терроризм – діни тер-
роризм де өріс алып келеді. Тағы бір айта кететін жайт – ол
секта. Секталарға тән нәрсе - өздері Құдайдың қалаулы адам-
дары екендеріне берік сенімді болады, ислам дініндегі адамды
азғырып, басқа дінге мүше қылу үшін үгіт-насихат жүргізеді.

Болашақта мұсылман бауырларымыздың бойынан азамат-
шылыққа, ұлтжандылыққа, гуманизм мен ұлттық мәңгілік
құндылықты құрметтеуге деген қасиеттер табылса екен деймін.

МҰРАТ Гүлім, студент.

Елімізде өзекті өртер мәселелер көбейіп бара жатыр. Соның
бірі - дін мәселесі. Көпдінділікті ұстанған солқылдақ саясаты-
мызды тиімді пайдаланған шет елдік дін таратушылар арамыз-
да емін-еркін тайраңдап, өз білгендерін істеп, ел ішін бүлдіріп
жатыр. Санынан адам қорқатын діни бірлестіктерді былай қой-
ғанда, ешбір тіркеусіз өз мақсатын іске асырып, халықтың негізгі
буыны - жастардың санасын улап жатқандығын көре тұра көз
жұмып, ести тұрып керең болып қалғанымыздың өзі оларға
қолайлы жағдай туғызып отыр. Бұл туралы қаншама рет БАҚ-
та жазылып, айтылып жатса да, бейбастақтық  тыйылар емес.
Кәмелеттік жасынан өткен естияр жастарды санамағанда, өзге
діннің үгітшілері мектеп жасындағы балалардың да ебін тауып
азғыруға көшкен.

Соңғы кездері ауыл-аймақтар мен  елді-мекендерде өзге
дінге уағыздаушылар қаптап кеткелі қашан?! Тіпті сақал-мұртын
өсірген уахабтар жастардың басын құраса, екіншіден көркем
кітаптарымен түрлі секталар ауыл адамдарына үгіт-насихат
жүргізуде. Мұның нәтижесінде, әкесі намазға жығылса, бала-
сы пұтқа табынып, қызы шіркеуге, анасы  кришна дінін мойын-
дауға әкеп соқтырады. Бір отбасында бірнеше дін өкілдері, яғни
наным-сенімдері бөлінген қоғамнан ауызбіршілік те аулақ
жүреді. Сонда заман қайда кетіп бара жатыр?

ИДЕЛЬБАЕВА Салтанат, студент.
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n Руханият

Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті
өкілінің бірі, Мемлекеттік сыйлықтың
иегері, қазақтың халық жазушысы Фа-
риза Оңғарсынова биыл 70 жасқа тол-
ды. Осыған орай М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінде наурыз айның 29-күні «Өлең,
мен сені аялап өтем...» атты әдеби-саз-
ды кеші өтті.

«Мені құрмет тұтқаның үнімді емес,
жырларымды оқы да, ойларымды ал,
ойларымды ал, сонан соң ойланың-
дар».

 Фариза Оңғарсынова

ДАРАБОЗ АҚЫН
жыр кеші

Сәуірдің 24-күні Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда
дәстүрлі «Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ» атты өзге ұлт өкілдері
арасында дәстүрлі «Абай оқулары» байқауы өткізілді. Байқау Абай шығарма-
ларын (поэзия, қара сөздері) жатқа оқу, «Абай жолы» романынан үзіндіні
жатқа оқу, Абай әндерін немесе қазақтың халық әндерін орындау сынды үш
кезеңнен тұрды.

және университетіміздің облысқа танымал
ақындары М.Сұлтанов пен Т.Мықидың бүкіл
жүрек тамыры, санасы нәзіктікке толы,
ақиық ақынға арнаған жүрекжарды арнау-
лары оқылды.

Аталмыш кештің соңында тәрбие ісі
бөлімінің жетекшісі М.И.Исатаев сөз
сөйлеп, барша өнер сүйер қауымды талант
иесінің 70 жас мерейтойымен құттықта-
ды.

Иә, қай халықта болмасын өзінің ақын,
жазушыларын қастерлеп, асқақтатқан. Ен-
деше, халқының сүйіктісіне айналған,
құрметіне бөленіп, өз бақытын тапқан, жа-
старымыздың өшпес үлгі-өнегесі – біздің
ақындарымыздың даңқы арта берсін!

Эльмира БИГАЛИЕВА,
Жаратылыстану бөлімі, ІІ курс.

«Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ»
дәстүрлі «Абай оқулары» байқауы

денті Кутлугалимова Фатима мен
Құрманғазы атындағы саз колледжінің
студенті Павлюк Нелли өзара бөлісті.

Университетіміздің намысын қорға-
ған Анжела Абайдың «Көңілім қайтты
достан да, дұшпаннан да» өлеңін жыр-
лап, «Абай жолы» романының «Қорша-
уда» тарауынан Абайдың ой-елегінен
өткізген сөздері келтірілген үзіндіні ерек-
ше мәнермен жатқа оқып, «Желсіз түнде
жарық ай» әнін нақышына келтіре орын-
дады. (Жетекшісі: «Тілдерді оқып-үйре-
нудің практикалық курсы» кафедрасы-
ның оқытушысы А.С.Меңдіғалиева) Гор-
бунова Анжела - университетіміздің ха-
лықаралық қатынастар мамандығының
3-курс студенті. «Жүйріктен жүйрік озар
жарысқанда» демекші, жүйріктер қата-
рынан табылған Анжеланы осы жеңісі-
мен құттықтап, болашақта биік белес-
терді бағындыруын тілейміз.

А.С.МЕҢДІҒАЛИЕВА,
«Тілдерді оқып-үйренудің практикалық
курсы» кафедрасының оқытушысы.

Сәбит Мұқановқа -
110 жыл.

Адамзаттың тарихында қоғам
өмірімен, халықпен бірге жасайтын
тұғырлы тұлғалар көп болған. Сондай
тұлғалардың бірі - С. Мұқанов. Бүгінгі таң-
да қарымды қаламгерімізге 110 жыл то-
лып отыр. С.Мұқановтың 110 жылдығы-
на орай магистранттар залында «Жазу-
шы және заман» тақырыбындағы әдеби
кеш өтті.

Осы кеш заңғар жазушы тойына сәл ғана
болса да студенттердің қосқан үлесі болмақ.
С.Мұқановтың артына қалдырған өшпес
мұрасы жарық жұлдыздың қараңғы түн қой-
науынан құпия сәулесін шашқандай жарқы-
рап, өркендей өсіп, айшықтала түсуде екені
аян.

«Егеменді ел, тәуелсіз мемлекет, қалып-
тасқан халық болған дәл бүгінгі жаңа заман-
да С.Мұқановтың телегей-теңіз асыл мұра-
сын қапысыз меңгеру әрі насихаттау - біз
үшін үлкен парыз» деген тілекпен студент-
тер С.Мұқановтың шығармашылық жолына,
өміріне шолу жасады, әсіресе, жазушыны
биіктете түскен туындысы «Ботагөз» рома-
ны талданып, «Қазіргі таңда Ботагөздей ару-
ларымыз бар ма?» деген тақырыпта қызу
пікірталас болды. ««Асқар тау алыстаған
сайын айқын көріне түседі», - демекші, адам
жанын нұрландырып, өшпестей із қалдырып,
биіктерден аса, ілгері баса беретін С.Мұқа-
нов шығармашылығы келер ұрпаққа мәңгілік
мұра болмақ» деп, магистранттар залының
жетекшісі Талшын Сәлімқызы кешті аяқта-
ды. Кеш мағыналы өткен болатын.

Өз тілшіміз.

Әр кезеңнің тапсырмаларын орындау
барысында қазылар алқасы байқауға
қатысушылардың көркем мәтінді оқу
шеберлігіне, қазақ тілінде орфоэпиялық
тұрғыдан  таза сөйлеуіне, ән  орындау
қабілетіне, сахналық мәдениетіне аса
назар аударды.

Байқауға қаламыздағы оқу орындары-
нан әр түрлі ұлт өкілдері қатынасты. Со-
лардың ішінде М.Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университе-
тінен де қатысқан үміткер-студенттер
болды. Барлық қатысушылар көркемсөз
оқу, ән орындау шеберліктерімен көрер-
мен қауымның ықыласына бөленді.

Байқау қорытындысы бойынша бас
жүлдені Орал гуманитарлық колледжінің
студенті Жилик Ирина иеленді, І жүлделі
орынды  М.Өтемісов атындағы  Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің
студенті Горбунова Анжела иемденді.
ІІ орын Ж.Досмұхамедов атындағы пе-
дагогикалық колледждің студенті Раппац-
кая Ольгаға бұйырды. ІІІ орынды М.Өте-
місов атындағы БҚМУ колледжінің сту-

Аталмыш шара ұлттық құндылығымыз-
дың қайнар көздерінің бірі – жадынан өлең
шығару мен суырып салма ақындықты,
қазақтың рухани өміріне аса зор үлес қос-
қан ұлы талант иесі Фариза ақынның киелі
сөздерін Қазақстанның болашағы – білімді
ұрпаққа жеткізу, халық қазынасына айна-
лған өлең, жырларды жас ұрпақ ойына да-
рыту, келешекке аманат етіп тапсыру мақ-
сатында өткізілді.

Кеш барысында университеттің бел-
сенді студенттері О.Құсайынов «Бақытты-
ның монологы», М.Неғмет «Жетімхана»,
Ә.Өтеулиева «Жанашырлар» өлеңдерін
оқыса, ақынжанды студенттеріміз И.Мур-
салованың «Ақын жүрек адамзатпен сыр-
ласар», Е.Асылханованың «Өзгеден таң-
баң биік өрнектелген» атты арнаулары

Халқына қадірі артқан Қадыр Мыр-
за Әлидің 75 жылдық мерейтойына
орай Ж.Молдағалиев атындағы облы-
стық кітапхана ұжымы мен филология
ғылымдарының кандидаты, профес-
сор С.Ғ.Шарабасовтың жетекшілігімен
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы-
ның І курс студенттерінің ұйымдасты-
руымен қасиетті қара шаңырақ - об-
лыстық кітапханада «Дарабоз ақын»
деген атпен әдеби кеш болып өтті.

Кеште ақынның әр тақырыптардағы ту-
ындылары оқылып, «Ана», «Қазақтарды
шетелдік қонақтарға таныстыру» әндері
орындалды.

Әдеби шараға жаратылыстану бөлімі
мен Ж.Досмұхамедов атындағы педаго-
гикалық колледж студенттері қатысып, ру-
хани азық алды деген ойдамыз.

Кешті Серікқали Ғабдешұлы қорытын-
ды сөзімен аяқтады. Сондай-ақ кітапхана
меңгерушісі Роза Жақыпқызы келген
қонақтарға алғысын білдіріп, Қадыр ақын-
ның жырларын оқыған бір топ студент-
терге ақынның «Жазмыш» өлеңдер жина-
ғын тарту етті.

Біз де кітапхана ұжымына «Қазақ тілі
мен әдебиеті» бөлімінің 02201-топ студен-
ттері атынан ризашылығымызды
білдіреміз. Алда да осындай мазмұнға бай
шаралар өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар
еді.

Назымгүл АЯЗБАЕВА ,
02201-топ студенті.

Өлең, мен сені аялап өтем...Өлең, мен сені аялап өтем...Өлең, мен сені аялап өтем...
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Қаламызда жоғары оқу орындары мен орта арнаулы оқу орындары студент-
тері арасында «Діни құндылықтарды саяси экстремистік мүдделерге пайдала-
нуға жол бермеу» тақырыбында ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.
Осындай ақпараттық жұмыспен жастар бойына рухани азық болатын, ислам
құндылықтарын түсіндіріп, теріс ағымдардан аулақ болудың қыр-сыры жайын-
да оқу орнымыздың студент жастарына ҚДБ-ның БҚО бойынша өкіл имамы
С.С.Сейтбеков және БҚО әділет департаментінің бас маманы Е.Т.Құспанов ар-
найы келіп дәріс оқыды.

Жалған діннен сақ болыңыз
n Көкейкесті

ұстануды қолдап отыр?
Неге? Өйткені, бір
ұлттың ұйысып оты-
руы үшін оған дін керек.
Имандылық керек.
Ұстап тұратын нәрсе –
дін. Мысалы: Индияда
Касса жүйесі төрт та-
пқа бөлінеді. Сол Касса
жүйесін ойлап тапқан
кім? Оны ойлап тапқан сол заманның патшалары, сол заман-
ның діни адамдары, бай-шонжарлары. Соның нәтижесінде мил-
лиардтаған адам  ұстады олар. Олардың негізгі саясаты - ха-
лықты дін арқылы бір уыста ұстау. Индияда құлдар көтерілісі,
үлкен-үлкен шайқастар, көтеріліс оқиғалары болыпты ма?  Жоқ.
Касса жүйесі арқылы олар адамдарды ұстап отырған. Бірақ,
имандылық деген ол бір бөлек нәрсе. Елбасы осыны жақсы
түсінгеннен кейін имандылыққа қолдау керсетіп отыр. Өйткені,
«Иманды елді жау алмайды, иманды ұлды дау алмайды» деген
бар қазақта. Бұл - сіз бен біздің ата сөзіміз.

Мұхаммед пайғамбар хадисінде: «Патша - жер бетіндегі Ал-
ланың көлеңкесі. Патшаның айтқанын тыңдаңдар» дейді. Аллах
т.: «Аллаға, пайғамбарға, араларыңнан шыққан әміршіге бой ұсы-
нып, соның айтқанын тыңдаңдар» дейді. Міне, біздің ұстанатын
саясатымыз. Біздің патшамыз бар, біз оны тыңдауға міндеттіміз.
Ал теріс бағыттағы жүргендер «уахабизм», «тахбир» дейміз,
басқасы бар: «Қазақстанда ислам діні талаптарымен жүрмейді,
Біз елдің заңын мойындамаймыз, ол заң - біз ұстанатын заң
емес. Біздің заң - Құран. Үкімет бізді қызықтырмайды. Біз
үкіметтің мәселесін қабылдамаймыз»,- дейді. Бұл ислам
түсінігіне сай келмейді.  Бұл - экстремистік бағытқа кету деген
сөз. Егова куәгерлері де дәл солай. Егова куәгерлерінің «Сторо-
жевая Башня» деген кітабы бар. Соны ашып қарасаңыз, «Әнұран-
ды айтқан кезде тұрма, әнұранды айтпа, қолыңа қару алма,
әскерге барма, мына өмірдің заңын мойындама, тұратын еліңді,
жеріңді сүйме, сенің баратын жерің аспандағы Яхова құдайы»
делініпті.  Одан не пайда? Мұсылманшылықтың ішінде де, хрис-
тиандықтың ішінде де дәл сондай бар. Олар - секта. Еліңді сүйме-
сең, Отаныңды қорғамасаң, елің үшін қолыңа қару алмасаң,
әнұранға құрмет көрсетпесең, патриот болмасаң, заңыңды мой-
ындамасаң, бұл қалай болғаны? Бұндай азаматтан, азаматша-
дан келіп кетер титтей де пайда жоқ. Қазақша айтқан кезде, бұл
- мәңгүрттік. Діни саяси экстремистік бағытқа тәрбиелеу де-
геніңіз осындай. Секта дегеніңіз – сіздің түбегейлі санаңызды,
өміріңізді өзгертетұғын нәрсе.

Біздің сіздерден сұрайтынымыз: ата-баба ұстанып келген
дәстүрін, имандылығын естен шығармаңыздар, өз дініңізді ұста-
нып, өзгеге ауытқып кетпеңіздер. Неше түрлі сектаның, ағым-
ның үгіт-насихатын тыңдаудың қажеті жоқ. Оған кетіп қалу - әп-
сәтте. Осындай мәселеден сақ болыңыз. Сұрақтарыңыз, көкей-
кесті мәселелеріңіз болса, келіңіздер. Біз әрдайым жауап беру-
ге әзірміз. Немесе, ұстаздарыңызға айтыңыз, өзім келейін, мен
сіздерге айтауға әзірмін. Сондықтан, шәкірттер, болашағыңыз
өз қолдарыңызда. Үлкен азамат, азаматша боламын десеңіз-
дер, дұрыс жүріп, дұрыс тұрыңыздар, ешкімнің ала жібін атта-
маңыздар. Неше түрлі ағымдарға кіріп кетуден өз-өздеріңізді
сақтаңыздар».

  Қазіргі таңда жастар арасында, ересектер арасында бол-
сын белең алған, келелі мәселелердің бірі - ел ішін дүрліктіріп
жүрген жат ағым, жалған дін. Жалған дін - кез-келген қазақты
толғандыратын мәселе.  Соған байланысты жастардың жал-
ған дін жетегінде кетпей, оның алдын алу мақсатында БҚО
Әділет департаментінің бас маманы Е.Құспанов қазіргі таңдағы
қоғамдағы түрлі діни бағытты ұстанушылардың теріс қылық-
тарын, оларға қарсы қолданылып жатқан шаралардың нәтиже-
лерін сөз етіп, имам С.Сейтбек «Ислам діні - бейбітшілік дін»
екендігін баяндап, көптеген діни бағыттардың ақ пен қарасын
ажыратып айтып берді. Ненің не екенін ұғындырып, мол мағлұ-
маттан хабардар еткен имам жас қауымға былай дейді:

- «Экстремизм деген не екенін дұрыс түсініңіздер. Экстре-
мизм дегеніміз не? Қайсыбір діннің ішінен пиғылы теріс саясат-
ты ұстанып, белгілі бір дәрежеге жетуді мақсат тұтқан адам-
дар өздеріңдей жастарды соған тартуы, сол тарту арқылы
өздерінің қатарына қосуға үгіттеуі. Мәңгүрттік халге жеткеннен
кейін қолына қару алып, ал енді соғысуға әзірсің бе деген дәре-
жеге жеткізу, бұл да -  экстремизм. Қолына қару беріп немесе
беліне жарылғыш зат байлап, қоғам ішінде соны іске асыру –
терроризм.

Ал біздің елімізде Аллаға шүкір, ондай терроризм жоқ, бірақ
экстремизмге жол бермеу керек. Экстремизмге сіздің де еніп
кетуіңіз мүмкін. Бірақ ұмытпаңыздар, ондай қисық бағытқа мен
кірмеймін деп артық айтпаңыздар. Мешітте мен қаншама жас-
тарды кездестірдім, «уахабизм» жолына кірмеймін, деген
жігіттер бар еді. Екі-үш ай өткен соң, олар сол «уахабизм» жо-
лына кірді де кетті. Мен оларға қарсы не істей аламын, кітап та
бердім, екі-үш айдан кейін теріс бағытқа түсіп кетті. Адамның
дұрыс жолдан тайып, теріс бағытқа түсіп кетпеуіне, кім кепілдік
береді, бірақ ол сіздің ерік-жігеріңізге, ар-ожданыңызға байла-
нысты. Дініңіз бар ма, дініңізді ұстаныңыз, ата-баба жолы, иман-
дылық, дәстүрі бар ма, ұстаныңыз, ал анау айтты, мынау айт-
ты дегеннен сақ болыңыз.

Секта деген не? Теріс ағым деген не? Осы нәрсені ажырату
керек. Секта - орыс тілінде де, ағым - қазақ тіліндегі сөз, мағы-
насы бір. Сектаны танудың бір ғана жолы бар. Сен үйге кел,
сестра бар, брат бар, саған бәрін үйретеді деу, сөйтіп кварти-
раға жиналу, бұл –теріс ағымға тартудың белгісі. Қазақта не
дейді: «Біреуді ұрып саймен жүргенше, біреуден таяқ  жеп, қан-
мен жүр» дейді. Демек, сенің бір кінәң бар да, оларды тығып,
жасырын үйге жинайсың, кафеге немесе басқа жерге жинай-
сың. Бұл мәселеден сақ болыңыздар. Дұрыс жол болса, жүр
мешітке барайық, имамға барайық, саған түсінік керек дер еді,
мешітке имамға жүр десең, өздерінің ат-тонын ала қашады,
өйткені, олардың кемшілігін айтатынын біледі. Ислам діні сіз
ойлайтындай қатаң түрде талап ететін ондай радикалды дін
емес. Ондай радикалды дін ететін кімдер, сіз бен біз секілді
өресі төмен, білімі таяз адамдар. Осындай ағымдардан, осын-
дай мәселеден сіздер сақ болғаныңыз жөн. Намаз оқыңыз келе
ме, ораза ұстағыңыз келе ме, келіңіз мешітке, сұраңыз, келуге
қысыласыз ба, телефон арқылы сұраңыз. Көлденең келген көк
аттыға жолығып, маған сестра айтты, брат айтты дегеннен
сақ болыңыз. Сіз теріс бағытқа кетіп қалуға 100 пайыз жақын
тұрасыз.

Ислам діні - бұл дәстүрлі дін, еліміздің ұстанып отырған са-
ясаты, Елбасының қолдап отырған діні. Неге Елбасы ислам дінін
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М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінде математика мамандығының
М-311 және М-301 топтары арасында «Математиканы өте жақсы меңгер-
мей, озық техниканың негізін түсіну қиын» деген тақырыпта тәжірибе алма-
су конференциясы болып өтті. Конференцияның бірінші бөлімінде М-311 топ
студенттері Қазақстан және Батыс Қазақстан облысының математик ғалым-
дарын таныстырып, баяндама жасаса, ІІ бөлімінде М-301 топ студенттері
диплом алды машықтарында қолданған технологиялармен таныстырды. Бұл
топ студенттері машық кезінде жаңа технологияның көптеген түрлерін, соның
ішінде, модульдік технологияны, деңгейлеп саралап оқытуды және СТО тех-
нологияларын өздерінің сабақтарында пайдаланған. Жаңа технологияны пай-
даланып сабақ өткізу - қазіргі заман мұғалімінің міндеттерінің бірі және оның
жаңашылдығының белгісі. Біз бұл конференциядан сабақ өткізудің түрлі әдіс-
тәсілдерін, технологияларды қалай пайдалануға болатындығын үйрендік.
Технологияларды машықтық сабақтарымызда қолдану арқылы өзіміздің де
толықтай меңгеруіміз - үлкен маңызды мәселе. Ол сабағымыздың сапалы
өтуіне әсер етіп, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын, қызығушы-
лығын арттыра түсетіні сөзсіз.

Б.Б.КАЖГАЛИЕВА,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінің студенті.

 Ата-ананы құрметтеу -
әр баланың міндеті

Сәуірдің 12-ші жұлдызында университеттің акт залында студент-
тер мен ұстаздар қауымы маңызы зор кездесуден рухани байлық алды.
Бұл ҚДБ-ның БҚО бойынша өкіл имамы Смайл Сейтбекпен болған
«Ата-анаға құрмет» тақырыбындағы кездесу болды.

Алғашқы шараның шымылдырығы тәрбие ісі жөніндегі жетекші Мейрам
Исатайұлының «Бұл - тәрбие жұмысының тоғыз бағыты бойынша өткізілетін
ізгі шараның бірі», деп баяндаған алғы сөзімен ашылды.

Сөз алған имам С.Сейтбектің «Аллаға құлшылық ету, ата-анаға құрмет-
пен қарау керектігі жөнінде ұлағатты ойлары, хадистерден айтқан үзінділері
және пайғамбар, ғалым, сахабалардың өмірінен келтірген оқиғаларын баян-
дап, әрбір ойын қазақтың бабалар сөзімен қорытындылауы тыңдаушы қауым-
ның жүрегіне сәулелі имандылық нұрын сепкендей әсерлі болды.

Рухани кешке қатысқан әрбір жан бір мезетке өз саналарын ата-анасы-
мен арасындағы қарым-қатынасын ой елегінен өткізгендей болды және олар-
ды аялау, құрметтеу, қадірлеу керектігін, сол арқылы алғысын алып, сонда
ғана Алланың жұмақты нәсіп қылатындығын ұғынды.

Ислам қағидасы бойынша қандай ата-ана болса да құрметтеу керек
екендігі, өмірде ешкімнің ала жібін аттамау керектігі, білім алу парыз екендігі
айтылды.

Қажы С.Сейтбек: «Мұсылман деп тілімізбен ғана жеткізіп қоймай, жүрегі-
мізбен сезініп, ісімізбен көрсете білейік» - деген жалынды ұран тастады,

Кеш соңы сұрақ-жауапқа ұласып, тыңдарман қауым көкейлерінде жүрген
ойларға салмақты жауап алды.

Ұстаздар қауымы да:
«Бүгінгі кеш шөлдеген шөлімізді басқандай болды. Бұл - ең керек дүние.

Алда да рухани құндылықтарға толы тәрбиелі дәрістер қыздар мен ұлдарға
бөлек өтсе игі болар еді, -деп өз пікірлерін білдірсе, студенттер атынан Бақ-
тияр Құрманов: «Ислам - тәрбиеге алып келеді, харамнан тыяды. Кеш ма-
ғыналы өтті, келешекте де осындай тәрбиелі кездесулер көп ұйымдасты-
рылса екен», - деген ойын білдірді.

Студенттерге имандылық жолының сара бағытын сілтеу мақсатындағы
кешті ұстаз М.Исатайұлы:

Көп білгеннен не пайда,
Ішіңе жиып сақтасаң.
Жастарды жиып жаныңа,
Білгеніңді айтпасаң, -деп білгенмен көптеп бөлісейік, қоғамның иманды

тұлғасы болып тәрбиеленейік деген салмақты оймен аяқтады.
Айкүн МОЛДАШЕВА, студент.

«Балаға сіңірген ата-ана еңбегін бала өмір бойы ақтап бола
алмайды. Балаға деген махаббатқа теңдесе
алмайды, ол - өле-өшкенше суынбайтын махаббат».

                                                             Ғ.Мұстафин

МАТЕМАТИКА -
ғылымдардың патшасы

ЕЛ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ –
КЕМЕЛ БОЛАШАҚТЫҢ АРҚАУЫ

Жуықта облыстық қазақ драма театрында «Ел
ынтымақтастығы – кемел болашақтың арқауы»
атты Батыс Қазақстан облысы жастарының Фо-
румы болып өтті.

Отансүйгіштік пен ұлтаралық келісімді дамыту,
Қазақстан Республикасы халқының ынтымақтасты-
ғына бағытталған бағдарламалар мен бастамаларды
жастар арасында кеңінен насихаттау, халық бірлігіне
қатысты жұмыстанатын мемлекеттік органдар мен
жастар ұйымдары арасында тығыз байланыс орна-
ту, жастар ұйымдары мен этномәдени орталықтар-
дың бірлесе жұмыс жасауына бастама беру, қолдау
көрсету, жастар ортасындағы бірлік пен достықты
насихаттау және этносаралық, конфессияаралық
келіспеушіліктердің алдын алу – шара барысының
мақсаты тұғын.

Форум өз жұмысын 4 секция бойынша атқарды:
«Патриотизм және толеранттылық»: жастар ара-

сында толеранттылықты қалыптастырып, патрио-
тизм рухында тәрбиелеу, ұлттар мен ұлыстар ара-
сында татулық пен достықты насихаттау, этносара-
лық келісім диалог орнату; «Көшбасшылық»: түрлі
бағыттар бойынша жас мамандарды даярлай оты-
рып, көшбасшылық қабілеттерін дамыту және дарын-
ды балаларды оқытудың жаңа формаларын енгізу;
«Мәдениет және салт-дәстүрлер»: жастарға мәдени
және творчестволық потенциалдарын дамытуға
жәрдемдесу, рухани, мәдени, тарихи құндылықтар-
дың сақталуына үлес қосу; «Салауатты өмір салты»:
жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптас-
тыру, жалпыұлттық дене шынықтыру мен спортты
дамытуға үлес қосу сынды бағыттарында жұмыс-
танды.

Аталмыш форумға М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің студент-жа-
стары да қатысып, өз белсенділіктерін танытты. Олар-
дың қатарында: А.Исмагулова, А.Жақсығалиева,
Ж.Ешимова, А.Тарасқызы. Мәселен, «Көшбасшылық»
секциясы бойынша ұсынған А.Исмагулованың «Оқу
орындарында студенттік өзін-өзі басқару жүйесін ен-
гізу арқылы студент-жастардың көшбасшылық қабі-
летін арттыру» және А.Жақсығалиеваның «Интел-
лектуалдық тұлғаны қалыптастырудағы педагогика-
лық-психологиялық негіздері» атты жобалары үздік
деп танылды.

Өткізілген форум жастардың патриоттық санасы-
ның артуына өз септігін тигізері анық.
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Астана қаласында 2010 жылдың 26-29 сәуірі аралығында «Жастар Қазақстан
халқының бірлігі үшін» жалпыұлттық форумы болып өтті. Батыс Қазақстан об-
лыстық делегация осы форумның жұмысына қатысып, Қазақстан жастарының
өміріне, еңбегіне, шығармашылық дамуына қатысты бірқатар тың пікірлермен
алмасу барысында әрбір жас адам өзіндік түйін жасады.

ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫ ФОРУМЫì
Жастардың моральдық-адамгершілік

құндылықтарын нығайту, мемлекеттік
жастар саясатының орта мерзімді перс-
пективадағы басымдықтарын анықтау
мақсатын көздеген форум өз мәресіне
нәтижелі жетті. Бүгінгі бүкіл қоғамның
негізгі мәселелерінің бірі – ұрпақтар са-
бақтастығы. Жастардың қазіргі заманғы

адамгершілік құндылықтарын қалыптас-
тыру мақсатында еліміздің белгілі қайрат-
керлерімен «Ұрпақтар сабақтастығы»
атты кездесу өтті. Қазақ гуманитарлық заң
университетінде өткен бұл кездесуге
белгілі қоғам қайраткері, халық ақыны
Мұхтар Шаханов, ҚР Парламенті Сенаты-
ның депутаты Ғарифолла Есім, ҚР еңбек
сіңірген әртісі, ҚР Парламенті Мәжілісінің
депутаты Бекболат Тілеухан, биология
ғылымдарының кандидаты, PhD докторы
Рүстем Омаровтар қазақстандық жас-
тармен ана тілін құрметтеу, өз елінің пат-
риоты болу, әрбір халықтың рухани, мәде-
ни және тарихи құндылықтарын қадірлеу,
Отанды сүю,  өз еліне қызмет  ету,
Қазақстан ғылымын дамыту, мемлекеттің
жастарды қолдау саясаты мәселелерін
талқылап, еркін әңгімелесу арқылы жас-
тарды толғандырып жүрген көптеген
сұрақтардың жауабы алынды. Қазақстан-
ның болашағы жастардың қолында
екендігін сахнада отырған тұлғалар ерек-
ше атап айтты. Форумның жұмысы әрі
қарай төрт сұхбат алаңдарында өз жал-
ғасын тапты. Олар: «Жастардың патриот-
тық тәрбиесі», «Жастарды рухани, тари-
хи және мәдени құндылықтарға құрмет
рухында тәрбиелеу», «Жастар арасын-
да салауатты өмір салтын насихаттау»,
«Жастар ұйымдарының заң шығарушы
бастамасын талқылау». Сұхбат алаңда-
рында ұсыныстар белгіленді.

Қазақстанның 2010 жылға дейінгі даму
стратегиясы шеңберіндегі мемлекеттік
жастар саясатын іске асырудың іс
жүзіндегі тетіктерін пысықтау, мемле-
кеттік жастар саясатын іске асыру мәсе-
лелерін реттейтін нормативтік-құқықтық
актілерге ұсыныстарды талқылау мақса-

Ж.Қ.Түймебаев, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы төрағасының орынбасары
Е.Л.Тоғжанов, Халық қаһарманы, генерал-
лейтенант Б.Е.Ертаев, «НұрОтан» ХДП
«Жас Отан» жастар қанатының атқару-

шы хатшысы Н.С.Өтешев, «Тараз-Қазақ-
стан» телеарнасының редакторы
И.В.Ким, ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты Б.А.Сыздықова, «Қазақстан жаста-
ры Конгресі» ЗТБ атқарушы директоры
Н.Е.Сыдықовқа және т.б. сөз берілді. Оты-
рыста ҚР Президентінің қолдауымен іске
асырылып жатқан «Ауыл жастары»,
«Дипломмен ауылға», «Жастар –
Отанға», «Жастар практикасы», «Жас-
тар кадрлық резерві» сынды жаңа жоба-
лардың барысы, кемшіліктері мен жетіс-
тіктері, болашақта жүзеге асырылатын
жобалар, мысалы, «Жастарға берілетін
әлеуметтік жеңілдіктер» және т.б., жас-
тарды жұмысқа орналастыру, тұрғын
үймен қамтамасыз ету, жастарды ғылым-
ға тарту мәселелерін шешу жолдарын
жастар көрсетті. Форумға республикалық
жастар ұйымдарының көшбасшылары,
жоғары оқу орындарының студенттері,
Астана, Алматы қалаларының, барлық
облыстардың делегаттары, саяси пар-
тиялардың өкілдері қатысты.

Жалпыұлттық деңгейде өткізілген фо-
румға қатысқан мен, тәуелсіз Қазақстан

елінің жарқын болашағы әрбір жастың
жүрегі мен ақылында, жігері мен қайра-
тында, сенімі мен мұратында екендігіне
көзім жетті. Форум болашақ жұмысын-
дағы басым бағыттарды нақтылауға, уни-
верситет жастарының күш-жігерін баға-
лауға өз септігін тигізді.

Ш.Т.МҰҚАНБЕТОВА,
Жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық
және ҒЗЖ бөлімінің жетекшісі, «БҚМУ
Жас ғалымдар Кеңесінің» мүшесі, п.ғ.к.

тында екінші күні жалпыұлттық форумның
пленарлық отырысы өтті. Әрбір облыс өз
аймағында жастар саясатын жүзеге асы-
ру механизмдерін, оның нәтижелерін
көрсету үшін «Жастардың өңірлердегі же-
тістіктерінің картасы» атты аса табысты
бастамалар мен әлеуметтік жобалар
көрме-таныстырылымы ұйымдастырыл-
ды. Пленарлық отырыста Президент
Әкімшілігі Басшысының орынбасары
М.С.Әшімбаев, Білім және ғылым министрі
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С 12-15 апреля 2010 года в МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Москве проходила XVII
Международная научная  конференция студентов, аспирантов  и молодых ученых «Ло-
моносов -2010».

 В работе XVII Международной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2010», проходившей в
г. Москве в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова, прини-
мала участие и преподаватель нашего уни-
верситета кандидат политических наук, ст.
преподаватель кафедры ВИиСПД Мухам-
беткалиева Гульайм Махамбетовна.

Открытие форума состоялось 12 апре-
ля в 12 часов в Актовом зале Фундаменталь-
ной библиотеки МГУ с приветственной речи
ректора МГУ В. Садовничего. В церемонии
открытия приняли участие руководители
межгосударственных органов стран СНГ и

Основная цель конференции - развитие
творческой активности, научного потенци-
ала  студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, а также привлечение их к решению ак-
туальных задач  современной науки.

Работа конференции проходила по 34
секциям и  более чем 218 подсекциям, от-
ражающие основные направления совре-
менной науки. Председателями экспертно-
го совета секций являлись ведущие ученые,
профессора МГУ им М.В. Ломоносова и
РАН.

Всего в конференции участвовало бо-
лее 12000 человек практически из всех ре-
гионов Казахстана, России, Белоруссии, Ук-
раины, а также из стран дальнего зарубе-
жья: Чехии, Польши, Болгарии, Хорватии.

Представителями от нашего ВУЗа ЗКГУ
им.М.Утемисова  выступали кандидат по-
литических наук, преподаватель кафедры
«Социально-гуманитарные науки» Мухам-
беткалиева Г.М., и студент 2 курса инсти-
тута экономики и управления  специально-
сти «Государственное и местное управле-
ние» Мендыгалиев Аскат.

Оба представителя выступали  в сек-
ции «Политические науки».

В первый день была регистрация участ-
ников и  торжественное открытие конфе-
ренции в Интеллектуальном центре Фунда-
ментальной библиотеки, на котором при-
сутствовал ректор МГУ Садовничий В.А..В

этот же день было открытие секции и мас-
тер-класс.

На следующий день проходили подсек-
ционные заседания. Всего в работе секции
«Политические науки» участвовало более
200 человек. В работе моей подсекции
«Международные отношения» участвовали
15 человек. По окончании заседания под-
секции участникам были выданы сертифи-
каты. Также участникам был представлен
мастер-класс  и возможность участвовать  в
работе дискуссионного клуба.  Церемония
закрытия проходила в зале заседаний Уче-
ного Совета Интеллектуального центра Фун-
даментальной библиотеки. Помимо этого по
традиции участники получили диск с тези-
сом докладов, а также авторские книги уче-
ных и профессоров МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва.

Я привез с собой огромное количество
впечатлений. Ведь быть в самом главном
ВУЗе России, которому свыше 250 лет,  - это
очень большая честь. Я познакомился с но-
выми людьми и набрался опыта выступле-
ния на конференции, при этом имея честь
общаться с лучшим профессорско - препо-
давательским составом.

Для меня эта конференция играет значи-
тельную роль  в моей научно-практической
работе. Ведь с каждой конференцией я по-
вышаю свой уровень знаний в научно-иссле-
довательской деятельности.

Несомненно, во многом это - заслуга
моего научного руководителя, кандидата
политических наук, преподавателя кафед-
ры «Социально-гуманитарные дисципли-
ны» Мухамбеткалиевой Г.М. Она всесто-
ронне  помогала своими советами.

Особую благодарность выражаю ректо-
рату ЗКГУ им.М.Утемисова за содействие в
организации поездки на Международную
конференцию в МГУ им.Ломоносова.

 МЕНДЫГАЛИЕВ Аскат,
студент 2 курса.

ФЕНОМЕН ДИАСПОРЫ ИНТЕРЕСЕН МОСКВЕ

ЕврАзЭС, депутаты, представители нацио-
нальных министерств образования и науки,
дипломаты, видные ученые и несколько ты-
сяч представителей научной молодежи из
стран СНГ, 60 государств дальнего зарубе-
жья.

Гульайм Махамбетовна выступала с док-
ладом на секции «Политические науки». Сре-
ди участников секции были представители
России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии,
Таджикистана. По итогам конференции и ре-
шению экспертного совета Гульайм Махам-
бетовна была награждена грамотой за луч-
ший доклад, посвященный теоретико-мето-
дологическим аспектам исследования фе-
номена диаспоры. Следует отметить, что луч-
шие доклады были рекомендованы к печати
в специальный научный сборник докладов
«Ломоносов -2010».

Как отмечает Гульайм Махамбетовна,
организаторы Молодежного научного фору-
ма старались наполнить конференцию раз-
личными интересными мероприятиями. Об
этом свидетельствует ее участие в мастер-
классе д. полит. наук Ахременко А.С., где
участникам предлагались на рассмотрение
различные варианты моделирования поли-
тических процессов; в дискуссионном клу-
бе, главные темы которого были посвящены
вопросам национальных интересов России
и стран СНГ, потенциалу их сотрудничества,
ситуации в Кыргызстане, Украине и Польше
и т.д. По словам Мухамбеткалиевой Г.М., круг-
лый стол проходил в атмосфере активной
дискуссии, не лишенной политологического
юмора в совокупности с серьезным обсуж-
дением политических проблем. Также для
участников конференции была организова-

на экскурсия на Воробьевы горы. Примеча-
тельно, что конференция этого года состо-
яла из двух новых секций («СНГ: взгляд моло-
дежи», выставка инновационных проектов
молодых ученых СНГ), поэтому участники
смогли ознакомиться и с последними науч-
ными разработками и открытиями молодых
ученых стран СНГ.

В Москве Гульайм Махамбетовну пригла-
сили выступить с докладом и на другую кон-
ференцию, проходившую в Институте биз-
неса и политики. На конференцию, посвя-
щенную проблемам политического развития
России и современного мира, съехались
свыше 200 участников практически из всех
стран Европы, а также СНГ, Турции, Индии,
ЮАР. На этой конференции участники ос-
вещали проблемы строительства правово-
го государства и гражданского общества в
России, развития сотрудничества в рамках
СНГ, актуальные аспекты внешней полити-
ки различных государств, вопросы экономи-
ки, культуры, образования, религиозной по-
литики, элитологии и имиджа России и по-
стсоветских стран. Мухамбеткалиева Г.М.
представила свой доклад, посвященный ак-
туальной на сегодня теме миграционной по-
литики современных государств. - Конфе-
ренция отличалась наличием ярких и инте-
ресных выступлений известных ученых Рос-
сии и других стран, -отмечает Гульайм Ма-
хамбетовна, и по ее словам, эта конферен-
ция стала приятным дополнением к ее мос-
ковской научной поездке.

Мы желаем Гульайм Махамбетовне даль-
нейших успехов в науке и жизни!

БАРЛУБАЕВА С.Р.,
преподаватель правовых дисциплин.
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Өнер – халық мәдениетінің мазмұны, көңіл толқынының
кәусары, адамзаттың рухани өміріне қуат берер қазынасы.

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемле-
кеттік университеті талай талантты тарландарға қанат
қақтырған еліміздің батыс өңіріндегі ғылыми жаңалықтар
бастауы, өнер мен мәдениеттің ұйтқысы, кәсіби шеберліктің
кепілі. Осынау білім ордасының шығармашыл өнер ұжымы
дайындаған рухани шараны университет басышылығы, про-
фессор-оқытушы қауымы мен студент жастары тамаша-
лады. Сахнадан М.Өтемісов атындағы БҚМУ халық-аспап-
тар оркестрі орындауында оқытушы Гүлзада Әлімбаева-
ның жетекшілігімен Құрманғазының «Сары-Арқа», А.Жұба-
новтың «Би күйі», Б.Жұманиязовтың «Серпін» сынды күй
сазы күмбірледі. Е.Брусиловскийдің «Гәккуін» «Музыкалық
білім» кафедрасының магистранты Раушан Қуанышқалие-
ва мен 1 курс студенті Бибигүл Берекетовалар, М.Ыбыра-
евтың «Туған жер» әнін «Вокалдық өнер» мамандығының
2 курс студенті Гүлназ Құсаинова, П.Ермишев-М.Суворов
«Родина моя» әнін «Менің Қазақстаным» халықаралық бай-
қауының лауреаты «Вокалдық өнер» мамандығының 4 курс
студенті Анастасия Руденко, С.Байтерековтың сөзіне жа-
зылған «Әлия» әнін «Музыкалық білім» мамандығының
4 курс студенті, республикалық байқаулардың лауреаты,
І Аймақтық «Ержүрек Мәншүк» атты патриоттық әндер бай-

Көктемнің сәулелі сәуірінің 26 күні облыстық қазақ драма театры сахнасында М.Өтемісов атындағы БҚМУ мәде-
ниет және өнер институты өнерпаздарының есеп беру концерті өз мәресіне жетті.

Көктем әуені

қауының Гран-при иегері Мира Сүндето-
валар тамаша тарту етті.

Бірнеше байқаулардың лауреаттары
«Арна» би ансамблі, «Қыз Жібек» қыздар
би ансамблі халық билерін билеп, домбы-
рашылар ансамблі, дәстүрлі ән орындау-
шыла да өз өнерлерін ортаға салды. І Ай-
мақтық «Көне ғасыр сырлары» атты
қобызшылар байқауының  лауреаты,
«Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы-
ның 4 курс студенті Ақсамал Қанатқали-
еваның орындауындағы халық әні «Жа-
воронок» көрермен көңілінен жол тапты.
«Хореография» мамандығының студент-
терімен қойылған «Музыкалық білім» ка-
федрасының оқытушысы Дастан Есенте-
міровтің орындауындағы «Қара жорға» әні
де әдемі үйлесім тапты.

 «Той бастар», М.Төлебаевтың «Біржан - Сара»
операсы хор ұжымымен жалғасты. Сазды әуен
кешін халықаралық және республикалық байқау-
лардың лауреаты Қуаныш Кисметов Қ.Жүнісов-
тың «Егемен Қазақстан» әнімен аяқтады.

Жаныңызды шаттандырып, көңілге қуаныш
ұялатқан әдемі кештен тамаша әсер алған көрер-
мен ризашылықпен тарқасты.
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В преддверии  65-летия Великой Победы все оставшиеся в живых ветераны-панфилов-
цы перебирают в памяти былые времена, трудный 1941 год битвы под Москвой и радость
победы 1945 года, завершившуюся штурмом Берлина. История нашей Родины не знает
другого подобного примера, когда после ряда серьезных поражений была одержана выда-
ющаяся победа, имевшая военно-политическое значение и ознаменовавшая собой начало
коренного перелома хода войны.

ве» вражеских войск. Еще сутки, еще бой и бата-
льон оказался во вражеском тылу. Но он и в
окружении не утратил организованности. Коман-
дир батальона принял смелое решение – воевать
в тылу врага вместо того, чтобы поскорее выйти
из окружения и батальон, совершая дерзкие на-
леты на отдельные отряды неприятеля и его транс-
порт, наносил тяжелый урон врагу.

Так, продвигаясь в течение шести суток по
лесам и проселочным дорогам, батальон прошел
более тридцати километров. В жестоких боях ба-
тальон уничтожил свыше 400 фашистов, задер-
жал их наступление по Волоколамскому шоссе, а
затем, совершив маневр по лесу, разорвал коль-
цо и вышел к своему полку.

21 октября боевое охранение стрелкового
батальона Момыш-улы в составе одного отделе-
ния в деревне Житаха - Кусакино вело трехчасо-
вой бой против двух авангардных батальонов
врага, вынудило их преждевременно развернуть-
ся и вести наступление впустую далеко за пере-
дним краем нашей обороны.

22 октября после восьми часов артподготов-
ки противнику силою двух пехотных полков уда-
ется прорвать линию нашей обороны в районе
Красная Гора и оставить 1-й стрелковый баталь-
он в окружении, отрезав пути подвоза 2-му стрел-
ковому батальону. Одновременно до полка пе-
хоты с танками прорывают линию обороны 3-го
стрелкового батальона.

24 октября 1-й стрелковый батальон Момыш-
улы в районе отм. 220,2; 218,4; Ивановское, сно-
ва попадает в окружение. Выходит из окружения
с боями и останавливается на привале в районе
Иваново и совхоза имени Сталина в лесу. В это
время по направлению Ново-Шурино, Спас-Рю-
ховское двигалась немецкая колонна, по 20-30
фрицев в каждой колонне. По принятому реше-
нию командира, батальон вводит в бой восемь
орудий, восемь станковых пулеметов. Они об-
рушивают шквальный огонь на немецкую колон-
ну – это называется «прищемить хвост».

Но немецкое командование, обеспокоенное
положением дел у села Иваново, решает распра-
виться с группой Момыш-улы и 1-й батальон сно-
ва попадает в кольцо. Немцы атакуют, но боло-
тистая местность вокруг леса не дала возмож-
ность противнику применить танки. А скоро и на-
ступившая темнота помогла батальону.

 Воспользовавшись темнотой, на рассвете 25
октября батальон прорывает вражеское кольцо и
на следующий день прибывает в деревню Возьми-
ще в составе 690 человек, 18 артупряжек, 30
повозок.

После этих боев генерал Панфилов держал
при себе батальон Момыш-улы как резерв, посы-
лая его в бой в самых тяжелых случаях. И каж-
дый раз, ведя тяжелые бои с превосходящими
силами противника, успешно справлялся с зада-
чей. Батальон оставался боеспособным.

За геройские бои в Волоколамском направле-
нии 7 ноября генерал Панфилов представил стар-
шего лейтенанта Момыш-улы к ордену Ленина (выс-
шей награде страны того времени). Но судьба
наградного листа до сих пор неизвестна.

С 26 ноября 1941 года старший лейтенант
Момыш-улы командует 1073-м стрелковым пол-
ком Панфиловской дивизии. В своем донесении
командиру дивизии он писал: «Доношу, что 28
ноября 1941 г. вступил в командование 1073-го

Страницы боевого пути легендарного батыра
(К 100-летию со дня  рождения  Героя Советского Союза Баурджана Момыш-улы)

МУХАНБЕТКАЛИЕВ ХАЙРЛЫ САЛЫХОВИЧ,
полковник запаса, доктор исторических наук, доцент

В годы войны казахские офицеры оставались
верными кодексу чести и традициям своего на-
рода, что с особенной убедительностью прояви-
лось в самый тяжелый период войны в 1941 г.
при сражении под Москвой. Именно в те тревож-
ные,  холодные октябрьские дни сорок первого
впервые прозвучало имя Баурджана Момыш-улы
– легендарного комбата Панфиловской дивизии,
военного мыслителя и талантливого военачаль-
ника.

Родился он 24 декабря 1910 года в селе Куль-
бастау Джамбульской области. В повести «Наша
семья» он красочно и подробно описал годы дет-
ства.

До призыва в рабоче-крестьянскую Красную
армию Момыш-улы – учитель, экономист, началь-
ник милиции, студент медицинского института.
Призван в Красную Армию в 1932 году, после
окончания службы проходил сборы в воинских
частях. В 1936 году он призывается как офицер
запаса и навсегда связывает свое будущее с
Советской Армией. Служил на Дальнем Востоке
и на Украине. Начинал красноармейцем, был ко-
мандиром взвода, роты, инструктором и инспек-
тором отдела Казвоенкомата.

В начальном периоде Великой Отечествен-
ной войны Государственный комитет обороны
принял решение о формировании национальных
частей и соединений Красной Армии.

Началось формирование воинских соедине-
ний, частей, отдельных подразделений и в Ка-
захстане. Вопросы формирования обсуждались
на партийных и комсомольских собраниях, в ра-
бочих коллективах, среди колхозников и служа-
щих. И всюду сообщения о национальных фор-
мированиях находили горячий отклик у трудя-
щихся Казахстана.

Одним из сформированных соединений в
столице Казахстана г. Алма-Ата была 316-я стрел-
ковая дивизия. Командовал этой дивизией гене-
рал-майор Иван Васильевич Панфилов - вете-
ран Туркестанского округа, получивший хорошую
закалку в годы гражданской войны в легендар-
ной 25-й Чапаевской дивизии.

Под началом генерала И.В.Панфилова стар-
ший лейтенант Баурджан Момыш-улы служил ко-
мандиром 1-го батальона 1073-го стрелкового пол-
ка, именно тогда впервые заговорили о нем, как
о талантливом командире.

12 октября 1941 года дивизия генерала И.В.
Панфилова вошла в состав 16-й армии под ко-
мандованием генерала К.К. Рокоссовского и за-
няла оборону под городом Волоколамском, на
направлении, куда противник наносил один из
главных ударов, пытаясь сомкнуть клещи вок-
руг сердца нашей страны – Москвы.

Первое боевое крещение в истории 1073
стрелкового полка, где бойцы впервые увидели
бегущих перед ними немцев, получил разведы-
вательный отряд 1-го стрелкового батальона под
командованием лейтенанта Рахимова и младше-
го политрука Жалмухамеда Бозжанова. Они со-
вершили смелый ночной налет на крупный насе-
ленный пункт Середа, занятый противником и
уничтожили до сотни вражеских солдат и офице-
ров, 15 автомашин.

На рубеже Новлянское, Лазарево, Василье-
во батальон под командованием старшего лейте-
нанта Баурджана Момыш-улы с 18 по 21 октября
отбивал бесконечные вражеские атаки в «подко-

стрелкового полка. Командование 1-го батальона
передал младшему лейтенанту Исламкулову
Мухаметкулу».

В районе Соколово с 26 по 30 ноября полк
Момыш-улы четверо суток вел упорные бои, че-
тырежды отбивал атаки противника, несмотря на
интенсивную бомбежку авиации.

В первые дни декабря шли ожесточенные бои
за станцию Крюково Октябрьской железной доро-
ги. Изучая топографическую карту, учитывая,
что расстояние от Крюково до Москвы по прямой
составляет 30 километров, исключая всякую воз-
можность отступления и возможных боев на ули-
цах Москвы, Момышулы сгибает карту по тыло-
вой границе участка обороны полка, отрезает ее
и одну половину дает адъютанту со словами:
«Сжечь. Нам не понадобится ориентироваться и
изучать местность восточнее Крюково».

Подводя итоги боев, Маршал Советского Со-
юза К.К. Рокоссовский отметит, что противнику
тогда так и не удалось прорвать наш фронт, а
понесенные при этом потери вынудили его сде-
лать паузу для перегруппировки. «Именно в этих
кровопролитных боях за Волоколамск и восточ-
нее его, - подчеркивает бывший командарм, - на-
веки покрыла себя неувядаемой славой панфи-
ловская дивизия».

8 декабря 1941 года  8-я гвардейская стрелко-
вая дивизия во взаимодействии с другими час-
тями на правом и левом фланге, имея 1073-й
полк в центре, 1077-й слева, 1075–й справа пе-
реходит в контрнаступление и после сильной че-
тырехчасовой артиллерийской подготовки выби-
вает немцев со станции и деревни Крюково, зах-
ватывает трофеи. «Только на участке 1073-го
полка было захвачено 18 танков. Дальше пре-
следуем противника до Истры; Истра была со-
жжена, противник, отходя, давал арьергардные
бои, очень густо минируя дорогу.

Мы подошли к Истре, противник перешел на
ту сторону реки, подошли другие части, которые
стали преследовать противника до Волоколамс-
ка».

В феврале 1942 года при совершении 8-й гвар-
дейской дивизией снежного похода Баурджан
Момыш-улы был заместителем командира аван-
гардного полка. Позже он командовал 19-м гвар-
дейским стрелковым полком.

Участие в боях Подмосковья заслуженной
дивизии характерно следующим: на первом эта-
пе в полосе наступления дивизии в ней находил-
ся один из наиболее укрепленных на советско-

Баурджан Момыш-улы в
1941 году в битве под Москвой
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германском фронте оборонительных рубежей про-
тивника, с заранее подготовленными узлами со-
противления, с хорошо развитой огневой систе-
мой. Таким образом, перед дивизией находилась
усовершенствованная, заранее подготовленная
и глубоко эшелонированная оборона, насыщен-
ная противопехотными и противотанковыми ог-
невыми средствами. На этом этапе дивизия, про-
рвав оборону, показала высокое мастерство на-
ступательного боя.

Подразделения стрелкового полка Момыш-
улы, ломая сопротивление врага, освобождали
одно за другим села. Немцы ввели в бой све-
жую 3-ю егерскую горно-стрелковую дивизию,
20-ю мотодивизию, 391-ю пехотную дивизию и
до 200 танков, но успеха не имели.

12 июня 1943 года Баурджану Момыш-улы было
присвоено звание «полковник», с 15 ноября 1943
по январь 1944 гг. он находился в госпитале в
связи с ранением.

В феврале на полуострове Курляндия было
сосредоточено более 30 немецких дивизий. Гит-
лер в целях сохранения своей власти в север-
ной части Европы предпринял шаги к укреплению
Курляндского полуострова. Советская армия на-
чала осуществлять наступление с целью унич-
тожения Курляндской группы войск немецкой ар-
мии.

В начале января 1945 г. он прибыл в 9-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, находившу-
юся в подчинении 1-го Прибалтийского фронта.
Это было самое горячее время, когда в штабах
фронтов и армий тщательно разрабатывались и
обсуждались проекты планов предстоящих на-
ступлений и боев.

Приняв под свое командование стрелковую
дивизию, Баурджан Момыш-улы зарекомендовал
себя грамотным военачальником, владеющим опе-
ративным мышлением, детально знающим такти-
ку боя, способным мыслить стратегически, уме-
ло организовать бой, смело руководить дивизи-
ей во время кровопролитных сражений.

В период Великой Отечественной войны на
протяжении 1418 дней Момыш-улы воевал и за-
нимался самоусовершенствованием. Он изучал
опыт войны и использовал его в ходе боевых
действий, следил за развитием вооружения и
боевой техники, изучал уставы, наставления,
пособия и руководствовался ими в ходе органи-
зации и ведения боя, читал и использовал труды
различных авторов по вопросам военного ис-
кусства.

Он находил время. Пребывая короткое вре-
мя в Алма-Ате, провел четыре лекции с предста-
вителями литературы, науки и искусства Казах-
стана, рассказывал о ценнейших эпизодах бое-
вых действий, героизме казахстанских воинов.
В течение двух с половиной лет носил в кармане
блокнот, в который записывал все,  что его инте-
ресовало. «Таких надписей, - пишет он, - накопи-
лось порядочно. Процентов 60-70 своих рукопи-
сей я вел на русском языке и процентов 30-40 –
на казахском языке. То, что удалось мне расшиф-
ровать -  это только 30-40 процентов записей в
блокноте».

Огромное значение самоусовершенствования
для повышения авторитета командира, укрепле-
ния единоначалия хорошо понимали все талант-
ливые военачальники. Они постоянно обогащали
свои знания и максимально использовали их на
полях сражений.

После войны в 1948 году Момыш-улы закон-
чил полный курс Военной академии Генерально-
го штаба Советской Армии. После нее занимался
военно-педагогической работой, был преподава-
телем Военной академии тыла и снабжения Со-
ветской Армии в г. Калинине.

Личность его уже тогда была достаточно ко-
лоритной и заметной, а имя - громким. Баурджан
Момыш-улы отличался характером твердым и пря-
мым, если не сказать прямолинейным. Говорил
всегда и всем только то, что думал, никогда ни
под кого не подстраивался. Будучи требователь-
ным к себе, требовал этого и от других. Обладая
обостренным чувством справедливости, был для
иных «неудобным». Оттого и неприятности не-
редко сопутствовали ему, и всяческих легенд
вокруг его имени сложилось немало.

В 1956 году Б.Момыш-улы увольняется в за-

пас. После увольнения в запас он совершает
свой второй подвиг – садится за письменный стол.
Трезво взвесив и оценив свои возможности,
меру ответственности, как писателя и граждани-
на, взялся за перо.

Еще занимаясь в академии Генерального шта-
ба, Момыш-улы начал писать художественные
произведения. «Наша семья» написана им в годы
учебы в Академии, что говорит об исключитель-
ной трудоспособности и таланте. Эта повесть -
правдивый  рассказ о своем народе, его истории
обычаях и традициях. Она стала сразу популяр-
ной и была удостоена Государственной премии
Казахской ССР имени Абая в 1976 году.

Огромной любовью к простым солдатам, Ро-
дине пронизана его книга «За нами Москва», по-
священная боевым подвигам гвардейской Пан-
филовской дивизии (издана в 1958 году). Он пи-
сал о том, что видел и пережил на фронте, что
потрясло и осталось в его памяти навсегда. По-
могали ему в написании правды о войне и те
тридцать восемь тетрадей-дневников, что вел он
на фронте, вел в любых условиях: на марше, в
окопе, в снег и дождь и даже в окружении.

Баурджан Момыш-улы – один из первых писа-
телей Казахстана, писавших как на родном казах-
ском, так и на русском языках. Он начал созда-
вать свои произведения на русском языке. Это
было трудно -  писать художественные произве-
дения человеку другой национальности. Но он с
гордостью говорит: «Я счастливый казах. Я про-
шел хорошую школу жизни в Советской Армии.

таким был наш язык?! Или не доказано тысячеле-
тиями, что казахский язык не был хуже любого
соседствующего языка, далекого и близкого, ни-
когда не отставал в жизнеспособности и разви-
тии от других языков, жил и живет, не смотря на
попытки унизить и убить его?! Разве не являют-
ся основным признаком высокого сознания наро-
да заветы, данные нам предками посредством
языка, обычаи и традиции, национальное досто-
инство, богатство и чистота родного языка?!».

Слова Момыш-улы остались на бумаге для
нас, а сам он прошел земной путь, ни разу не
согнувшись перед власть имущими, глядя пря-
мо, держась гордо, терпя страдания от прямоты
своего нрава.

Известно, что общественность Казахстана не
раз поднимала вопрос о восстановлении спра-
ведливости и награждения выдающегося воина
высшим отличием Родины. Но всякий раз хода-
тайства оставались безрезультатными. В 1990
году новую волну требований общественности
поддержал Президент Республики Н.А.Назарба-
ев и, всенародно признанному герою войны было
присвоено официально звание Героя Советского
Союза, посмертно, в год 80-летия со дня рожде-
ния. Правда все же восторжествовала.

Моими учителями и наставниками были русские
люди и в своем большинстве, настоящие люди.
Они на многое открыли мне глаза, и я стал богаче.
Я благодарю им, благодарен русскому народу и
сегодня выражаю эту благодарность тем, что пишу
свои книги на русском языке. Пишу честно…».

Одновременно многие свои произведения
создает на казахском языке. Не переводит с рус-
ского – создает. Д. Снегин отмечает: «Это пер-
вый казахский писатель, который пишет как на
русском, так и на родном языке, сохраняя в лю-
бом случае национальные черты… Он гордится
всем прекрасным, передовым, что создал и со-
хранил в веках казахский народ… Он скорбит,
негодует, борется против всего косного, отжива-
ющего, но живучего, что иногда пытаются выда-
вать под маркой самобытного национального.
Невежеству и лицемерию, чванливости и высо-
комерию не обмануть Баурджана».

Раскрывая письмо Баурджана «Мысли о род-
ном языке» профессор Болганбайулы А. считает
его афоризмы смелым научным исследованием.
Родному языку Баурджан давал такую оценку:
«В своем чистом виде казахский язык на протя-
жении многих веков и до сегодняшнего дня своей
остротой, глубиной, богатством и красочностью
влиял на судьбы и души, заставлял расти, под-
ниматься с колен, понимать красоту, ценить муд-
рость, будоражил сердце, пробуждал разум, про-
яснял сознание, утешал и волновал… Разве не

Умер прославленный защитник Москвы, изве-
стный писатель, талантливый командир Баурд-
жан Момыш-улы в 1982 году.

В память о Момыш-улы названы в Джамбуль-
ской области – казахская средняя школа-интер-
нат в селе Асса, совхоз в Джамбульском райо-
не, улица в Таразе; в Шымкенте – средняя школа
№44; в Алматы – установлена мемориальная
доска на доме №42 по улице Гоголя, где после-
дние годы жил Момыш-улы. В 2002 году Прави-
тельство Москвы приняло решение об установ-
лении памятного знака Баурджану Момыш-улы в
Москве. В 2009 году установлен памятник в сто-
лице Республики Казахстан городе Астана и в
2010 году названа улица в городе Москве.

По словам Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева: «Сын казахской земли Бауыр-
жан Момыш-улы для всех народов Содружества
остается общим соотечественником. Солдат и
народный писатель, он оставил всем нам глав-
ное - светлую веру в человека, в силу его духа.
Убежден, что имя Баурджана Момыш-улы навсег-
да останется в памяти людей как яркий пример
общности наших народов и нашей исторической
судьбы».

Баурджан Момыш-улы – легендарный нацио-
нальный герой казахского народа всегда в строю,
рядом с теми, для кого его соратники отдали свои
жизни, молодые сердца.

Встреча однополчан


