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Жас мұраты - білім, тәлім-талабы, өнер, оқу - жастың қару-жарағы.  
Ілияс Жансүгіров

М . Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы 
Б Қ М У - д ы ң  а к т  з а л ы н д а 
Қазақстан Республикасы білім 
беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған Мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Елбасы 
Жолдауын насихаттау мақсатында 
облысымызға жұмыс сапары-
мен келген Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің 
төрағасы Қасымбеков Бақтыбай 
Ә ш і м б е к ұ л ы  п р о ф е с с о р -
оқытушылар қауымымен кездесті. 
Бұл жиынға білім ордасының бас-
шыларымен қатар, облыстық білім 
басқармасы бастығының орын-
басары Қатаев Ердан Советұлы 
қатысты.

Мұғалім мамандығы – қызығы 
мен қиындығы қатар жүретін кәсіп. 
Жастарды білім нәрімен сусындатып 
қана қоймай, оларға тәлім-тәрбие 
беруде игілікті істер атқарып жүрген 
ұстаздардың еңбегі ұшан-теңіз. 
«Ұстаз деген - ұлы тұлға» есімін 

Біз университеттік білім беру мен ғылымды 
дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуге 
міндеттіміз.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев

Маңызды кездесу 

ректоры А.С.Иманғалиев мұғалім 
мамандығының қыр-сыры жайында 
айтып өтіп, оқытушылар қауымына 
ізгі лебізін білдірді. Сөз кезегін алған 
Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің төрағасы Бақтыбай 
Қасымбеков «Ұстаз – ерекше қауым, 
сіздер елдің жарқын болашағы үшін 
қыруар қызмет атқарудасыздар»,- 
дей отыра, оқытушыларды мейра-
мымен құттықтап, отбасыларына 
жақсылық, дендеріне саулық тіледі. 

«Развитие национального законодательства суверенного 
Казахстана» - такова тема республиканской научно-практической 
конференции, которую 21-22 октября организовала кафедра правовых 
дисциплин Западно-Казахстанского государственного университета 
им. М.Утемисова.

Ученые-юристы за Круглым столом

кейінгі буын ұрпақтары әрдайым 
жадында сақтап, мақтан тұтары 
сөзсіз. 

Ұстаздардың кәсіби мерекесімен 
т ұ с п а -т ұ с  к е л г е н  к е з д е с уд і ң 
шымылдығын ашқан университет 

Еліміздің білім, ғылым, әлеуметтік 
с ала дағы өз гер іс тер мен тың 
жаңалықтарға тоқталып, тыңдарман 
қауымға толық мәлімет берді.

(Жалғасы 2 бетте.)

Данный научный форум проходит 
накануне 20-летия Независимости 
Республики. За этот короткий для 
истории отрезок времени Казахстану 
удалось добиться значительных 
социально-экономических, полити-
ческих успехов и международного 

признания. Этому способствова-
ло  постоянное развитие и со-
вершенствование национального 
законодательства.

В работе конференции при-
няли участие ученые-юристы из 
вузов Казахстана, представители 

прокуратуры ЗКО, департамента 
юстиции и судов.

Участники конференции об-
судили проблемы регламентации 
нотариальной деятельности в РК, 

развития уголовно-процессуального 
законодательства РК на современ-
ном этапе. Были затронуты вопросы 
общественной опасности корпора-
тивной коррупции, а также станов-
ления и  роли медиации в развитии 
современного общества. Проблемы 
и перспективы развития современ-
ного законодательства обсуждались 
на секционных заседаниях, посвя-
щенных: «Актуальным вопросам 
Казахстанского права и правовой 
политики государства в условиях 
глобализации»;  «Защите прав и 
свобод человека и гражданина: 
казахстанскому и международному 
опыту»;  «Уголовно-правовой поли-
тике современности»; «Правовому 
обеспечению развития предприни-
мательства и финансовой системы 
РК как основы стабильности неза-
висимого государства». 

По итогам конференции были 
приняты рекомендации и опублико-
ван сборник научных материалов.

Соб. инф.

От имени ректората Западно-Казахстанского государственного универси-
тета им.М.Утемисова сердечно приветствую всех участников международной 
конференции «Академическая мобильность: опыт и перспективы», прово-
димой в стенах одного из старейших вузов Кахахстана.

Примечательно, что форум проводится в канун таких значимых для 
государства и нашего вуза событий - 20-летия обретения Казахстаном 
Независимости и 80-летия нашего университета. 

Особенностью нынешней конференции является широкая география 
участников: мы услышим выступления наших зарубежных коллег – ученых из 
Германии, Польши, Болгарии, России, ведущих вузов Казахстана. Поскольку 
Западно-Казахстанская область граничит с пятью российскими губер-
ниями, нам приятно видеть среди своих гостей наших коллег из Самарской, 
Саратовской, Волгоградской губерний России.

 В работе конференции участвуют также партнеры вуза - ученые из 
Российского университета Дружбы народов, Южного федерального уни-
верситета, Ивановского госуниверситета, приграничных российских вузов, а 
также высших учебных заведений Казахстана – всего представлено свыше 
100 научных докладов. 

Цели нашей конференции «Академическая мобильность: опыт и пер-
спективы» – обсуждение вопросов развития академической мобильности как 
одного из направлений, обеспечивающих интеграцию в европейскую зону выс-
шего образования, анализ и обобщение опыта организации академической 
мобильности, обсуждение проблем и перспектив сотрудничества казахстан-
ских, российских и зарубежных вузов в области академической мобильности, 
организации и внедрения программ «двойных дипломов», выработка общих 
рекомендаций по управлению академическими обменами в вузах.

Как известно, в марте 2010 года, в Будапеште и Вене, на II Форуме мини-
стров образования европейских стран было принято окончательное решение 
о присоединении Казахстана к Болонской декларации. Данное событие 
имеет особую важность в свете Послания Президента  Н.А.Назарбаева 
«Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности 
Казахстана», где поставлена конкретная задача – «Качество высшего образо-
вания должно отвечать самым высоким международным требованиям. Вузы 
страны должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов мира». 
Присоединение РК к Болонскому процессу  дает реальные преимущества и 
возможности для казахстанских вузов и студентов: приведение отечественных 
образовательных программ и учебных планов в соответствие с европейскими 
стандартами; признание отечественных квалификационных и академических 
степеней; конвертируемость казахстанских дипломов о высшем образовании 
в еврозоне, право выпускников на трудоустройство в любой  из 47 стран-
участниц Болонского процесса; обеспечение академической мобильности 
студентов и преподавателей. Академическая мобильность - это возможность 
для студентов и преподавателей обучаться, преподавать или заниматься ис-
следованиями в вузах, расположенных вне территории их государства, либо 
получать вне пределов государства полный курс образования».

Сегодня Западно-Казахстанский государственный университет по пра-
ву занимает особое место в интеллектуальной, научно-образовательной, 
общественно-политической и культурной жизни не только Приуралья, но и в 
системе высшей школы Казахстана.

Университет в числе первых вузов Казахстана в 2005 г. в г. Болонье под-
писал соглашение соответствия системе образования стран Европы.

В настоящее время Западно-Казахстанским государственным  универси-
тетом  им. М.Утемисова заключено 46 договоров о сотрудничестве с вузами 
СНГ и странами дальнего зарубежья.

 ЗКГУ им. М. Утемисова вошел в список 500 рейтинговых вузов мира, а в 
2011г. в национальном рейтинге вузов Казахстана среди многопрофильных 
вузов вошел в десятку лучших учебных заведений Республики. 

Коллектив университета оценивает достигнутые успехи и накопленный 
научный и профессиональный потенциал прежде всего как хороший задел 
для будущих свершений и плодотворных начинаний. 

Я уверен, что данная конференция будет способствовать достижению 
консолидации в вопросах академической мобильности, увеличению вклада 
высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, 
так и общеэкономических задач. Искренне желаю всем участникам конфе-
ренции успешной работы!. 

Ректор ЗКГУ им. М.Утемисова  А.С. ИмАнгАлИев

Единая 
«Европа знаний» - 

в действии!

Приветствие участникам 
Международной конференции «Академическая 

мобильность: опыт и перспективы»
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 Университет тынысы

Памяти ученых
(традиционное «Ивановсие чтения» в ЗКГУ)

(Соңы. Басы 1 бетте.)

Биыл - Тәуелс ізд ік т ің 20 жылы. 
Қ а з а қ с т а н  б ұ л  ж ы л д а р  і ш і н д е 
экономикалық, саяси-әлеуметтік, даму 
саласында бірталай табыстарға жеткені 
айдай анық. Ұлттық әл-ауқат деңгейіндегі 
әлем мемлекеттері кезеңінде өткен жыл-
да Қазақстан 50-ші орынға көтерілді.

Мемлекет басшысы Жолдауында 
жаңа әлеуметтік саясатқа, әлеуметтік 
ж а ң а р т у  м ә с е л е с і н е  б а с а  н а з а р 
аударылған. Айтулы бағдарламаның ба-
сты мақсаты - халықтың  әл-ауқатын арт-
тыру, әлеуметтік жағдайын жақсарту. Бұл 
бағдарламалар еліміздің миллиондаған 
қарапайым адамдардың күнделік т і 
мәселелерін шешуге бағытталған, бұл 
қазақстандықтардың өмір сүру сапасын  
жақсартады. 

Ө м і р  б о й ы  б і л і м  а л у  ә р б і р 
қазақстандықтың жеке кредосына ай-
налуы тиіс. Бүгінде жаңа Назарбаев 
университетінің нарық сұранысына 
бағдарланған ЖОО-ның инновациялық 
моделі қалыптастырылды. Ол барлық 
қазақстандық ЖОО үшін үлгі болуы керек. 
Бұл университет Қазақстанда бірінші бо-
лып ғылыми-зерттеу университеті атағын 
алып отыр.

Төраға Б.Ә. Қасымбеков елімізде 
жастардың білім алуы үшін барлық жағдай 

Маңызды кездесу 
отырмыз, сонымен қатар, университеттің 
ғылыми-зерттеу бағыттарына, олардың 
деңгейлеріне, адами капиталдарына 
байланысты ғылыми инновациялық уни-
верситет деген атақпен жұмыс жасайтын 
болады. Білім, ғылым бағыты бойынша 
бағдарламалар аясында жоспарлы 
жұмыстар іске асып, қыруар қызметтер 
атқарылары сөзсіз,-деп өз сөзін қорытты 
Бақтыбай Әшімбекұлы. Оқытушылар 
қауымы қазіргі білім мен ғылым саласы 
жайында толғандырып жүрген мәселелер 
төңірегінде тұшымды ой бөлісті. 

Жиыннан соң Бақтыбай Әшімбекұлы 
биология және экология кафедрасының 
з е р т х а н а с ы н д а  б о л ы п ,  з е р т т е у 
жұмыстарымен танысты. Ұстаздар мен 
студенттер жұмысына разы болған  
Б.Ә.Қасымбеков өз пікірін білдіре отырып, 
еңбектеріне табыс, оқуларына сәттілік 
тіледі.

Светлана БеккуЖИевА

Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы, «Ақжол» ғылым және 
білім қоғамдық қоры, Карлов университеті (Прага), М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті арасындағы халықаралық 
ғылыми серіктестік негізінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да  «Қазақстандағы 
демографиялық ахуал: жағдайы және келешегі» тақырыбында халықаралық 
ғылыми конференция өткізілді. 

жасалып жатқандығын, «100 мектеп, 100 
аурухана» бағдарламасы бойынша бюд-
жеттен қаржы бөлініп, мектепке дейінгі 
ұйымдар, жаңа мектептер бой көтеруде 
екенін, 2015 жылға дейін 500 мектеп 
салыну керектігін айтты. Қазіргі заманда 
ең негізгі мақсат – бұл білім мен ғылым 
сапасын көтеру. Ұстаздар мәртебесін 
арттыру, жас мамандардың ауылға баруы 
үшін оларға қосымша үстемақы төлеп, 
жағдай жасау үкімет тарапынан қолдау 
тауып отырғанын да атап өтті. 

- 2015 жылдан бастап 2020 жылға 
дейін оқытудың 12 жылдық моделіне 
толық көшеміз. Себебі, Қазақстан 2010 
жылы Болон процесіне енді. Ол процесте 
оқу мектепте оқу, бакалавриат, магистра-
тура, PhD деңгейлері бойынша жүзеге 
асырылады. Осы деңгейлер арқылы 
білімдері бағаланып, мамандар жұмысқа 
қабылданатын болады. Сонымен қатар, 
«Болашақ» бағдарламасы аясында 
жастардың білім деңгейлерін жетілдіруіне, 
біліктіліктерін арттыруға мүмкіндіктері 
бар.

Шетелдік сараптамаға зер салар 
болсақ, әрбір мемлекетте ғылыми-
зерттеу университеті деген атаққа сай 
келетін  ЖОО 5 пайыздан аспайды екен, 
Қазақстанда Назарбаев университеті 
осы атаққа ие болып отырса, алдағы 
уақытта 2 университет бірігеді деп 

В Западно-Казахстанском государственном университете состоялись традиционные  Ивановские чтения. Эта кон-
ференция проводится ежегодно 27 сентября, в день рождения профессора Всеволода Вячеславовича Иванова. 

Всеволод Вячеславович Иванов яв-
ляется гордостью университета. Ученый, 
исследователь, энциклопедист, про-
фессор В.В.Иванов внес значительный 
вклад в развитие отдельных направле-
ний естественных наук не только в вузе и 
в крае, но и во всей республике,-отметил 
в приветственном обращении ректор 
университета Имангалиев А.С. 

Западно-Казахстанский государ-
ственный университет - единственный 
вуз в Казахстане, где собран уникальный 
гербарный фонд, включенный в каталог 
мировых гербариев, характеризующих 
флору  пустынь, степей и лесостепей.

Доктор биологических наук, профес-
сор Всеволод Вячеславович Иванов, 
инициатор многих научных идей, был 
прекрасным наставником молодых ис-
следователей. Под его руководством 
подготовлено более двадцати ученых, 
многие из которых стали известными 
не только в Казахстане, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

2011 год был бы юбилейным для 
достойных учеников профессора 
В.В.Иванова, рано ушедших из жизни и 
отдавших большую часть своей трудо-
вой деятельности родному вузу. 

Нынешняя научно-практическая 
конференция посвящается памяти и  
75-летию учеников Иванова - профес-
сора Агелеуова Есенбая Агелеуовича, 

профессора ЗКГУ Петренко Анатолия 
Захаровича и 70-летию Богданова 
Анатолия Юсуповича.

Агелеуов есенбай Агелеуович 
(1936-1997) - доктор биологических 
наук, профессор, заслуженный работник 
народного образования Республики 
К аз а хс та н ,  ч л е н ко рр е с п о н де н т 
Международной академии высшей 
школы. Профессор Агелеуов Е.А. опу-
бликовал более 120 научных работ, в 
том числе 4 монографии, 2 учебника 
для высших учебных заведений. Под его 
руководством выполнены и защищены 6 
кандидатских диссертаций. 

Петренко Анатолий Захарович 
(1936-2009) – кандидат биологических 
наук, профессор ЗКГУ, отличник народ-
ного образования Казахской ССР, от-
личник Просвещения СССР, обладатель 
ордена «Құрмет», автор более 60 науч-
ных работ, в том числе 4 монографий. 
Под его руководством выполнены и за-
щищены  кандидатские и магистерские 
диссертации. 

Богданов Анатолий Юсупович 
(1941-1993) - кандидат биологических 
наук, доцент, член Географического 
общества СССР и Ботанического обще-
ства СССР. Доцент Богданов А.Ю. опу-
бликовал более 40 научных работ, в том 
числе объемную монографию «Химизм 

и энергия фитомассы основных сооб-
ществ песков Северного Прикаспия».

Конференция призвана рассмо-
треть актуальные вопросы охраны 
окружающей среды, биоразнообразия 
Северного Прикаспия, ознакомить с 

реки Урал; кандидата биологических 
наук, профессора Фартушиной М.М. 
«Научные исследования кафедры 
биологии и экологии 1991-2011гг.»; 
учителя школы-гимназии №30 г.Атырау 
«Повышение качества экологического 
образования через призму совре-
менных информационных техноло-
гий»; кандидата биологических наук, 

қаласындағы Карлов университетінің 
профессоры Томаш Кучера кеңестік 
дәуірдег і Қазақстан мен Орта Азия 
елдеріндегі демографиялық жағдайдың 
өзгерісін салыстыра отырып, дәлелді 
мысалдар келтіре, жалпы мәліметтермен 
таныстырды.

Халықтың  демографиялық санасы 
- көп  қатпарлы, ол ұлттық  санамыздың 
бастау алар мәйегі және оны өсіре  ала-
тын басты дәнекері. Конференцияда 
Қазақстанның қазіргі демографиялық 
ах уалы және оны шешу жолдары, 

демографиялық үрдістер, көші-қон 
мәселесі, оның Қазақстан халқының 
дамуына әсері, халықтың қазіргі 
орналасу ерекшеліктері, халықтың 
дамуындағы қазіргі әлеуметтік-
демографиялық тенденциялар, 
Қазақстандағы некеге тұрудағы 
этнодемографиялық үрдістердің 
сипаты, жоғары білім жүйесіне 
демографиялық жағдайдың әсері, 
жастар арасындағы миграциясының 
үрдістері, ауыл жастарының қалаға 
қоныс аударуы, оның себептері 
мен мақсаттары төңірегінде келелі 
ой айтылып, маңызды мәселелер 
қозғалды. 2 күнге созылған кон-
ференция жұмысында  25-ке жуық 
баяндамалар тыңдалып, шара 
соңында ұсыныстар  мен қаулылар 
қабылданды.

Халықаралық байланыс жалғасын табуда

заведующей кафедрой биологии и 
экологии Кайсагалиевой Г.С. «Памяти 
выдающихся ученых нашей кафедры 
посвящаем». В рамках Ивановских 
чтений работали две секции, по за-
вершении обсуждений были приняты 
рекомендации научно-практической  
конференции, издан сборник научных 
докладов.   

Соб. инф. 

современными методами преподава-
ния естественно-научных дисциплин. 
В работе конференции приняли уча-
стие ученые Западно-Казахстанской,  
Атырауской, Актюбинской областей. 

На пленарном заседании были за-
слушаны доклады доктора биологиче-
ских наук, профессора Дарбаевой Т.Е. 
«Сохранение памятников живого насле-
дия Бурлинского района левобережья 

К о н ф е р е н ц и я н ы ң  п л е н а р л ы қ 
мәжілісін ашқан «Ақжол» ғылым және 
білім қоғамдық қорының президенті, 
тарих ғылымдарының докторы, про-
фессор Мұрат Сдықов конференцияға 
қ а т ы с у ш ы л а р ғ а  с ә т т і л і к  т і л е д і . 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың І про-
ректоры Әсет Тасмағамбетов қонақтарға 
қасиетті қара шаңыраққа «қош келдіңіз» 
айтып, осындай халықаралық ғылыми 
серіктестігіміз жалғасын таба берсін 
деген тілегін білдірді. Онлайн режимі 
арқылы байланысқа шыққан Прага 
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Ғалымдар 
тіл мәселесі 
жайында басқосты

Маңызды кездесу 

В Астане на базе Казахского национального университета искусств состоялся Международный се-
минар по проблемам академической мобильности в рамках 20-го заседания Совета по образованию при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, на котором участвовали руководители Западно-Казахстанского госу-
дарственного университета им.М.Утемисова – ректор вуза Имангалиев Асхат Салимович и директор центра 
информационных и образовательных технологий Жусупкалиева Галия Кайдаровна. 

 «Нұр Отан» Х ДП облыстық филиалы 
ғимаратының акт залында облыстық студенттік 
қ ұрылыс және «Жасыл ел» жас тар еңбек 
жасақтарының 3 еңбек маусымының жабылу сал-
танаты оздырылды. 

Табиғи апаттан зардап шеккен аймақ тұрғындарына 
көмек қолын созу, көшелерді абаттандыру, елімізді 
көгалдандыру мақсатында жастарды еңбекке тарту, 
еңбекқорлыққа, ұйымшылдыққа баулу және патрио-
тизмге тәрбиелеу мақсатындағы жұмыстардың нәтижесі 
қорытындыланды. Биыл студенттік құрылыс жасағында 
облыс бойынша мыңнан аса жастар жұмылып, «Жасыл 
ел» құрамында 750 сарбаз еңбек етті. Бұл салтанатты 
кеште облыс әкімі орынбасары Ербол Салықов, БҚО 
ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары Серік 
Бейсенбаев студенттік құрылыс жасағында еңбек етіп, 
үздік деп танылған еңбек жасақтары мен командирлерді 
және белсенді студенттерді бағалы сыйлықтармен ма-
рапаттап, алғыс хаттар табыс етті. Өлкемізді көркейтуге 
белсене атсалысып, жазғы маусымда еңбекке араласып 
үлгерген М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың студенттерінен 
құралған  «Аманат» жасағы (командирі Перғалиева 
Айжангүл) өзінің көшбасшылық қарымы мен белсенді 
еңбек атқарғаны үшін «Үздік жасақ» номинациясымен 
марапатталса, М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті 
Айтбаев Нұрбек  «Үздік командир» деп танылды.                                                             

 М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің педагогикалық, 
филологиялық, жаратылыстану-математикалық, 
тарих-құқық, мәдениет және өнер, экономика және 
басқару факультеттері мен колледжінде діни істер 
департаментінің жетекші маманымен, “Жайық“ 
деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге 
көмек көрсету орталығы мамандарымен кездесу  
өткізілді. 

Кездесу барысында жастарға дін жайында ақпарат 
айтылып, соның ішінде теріс пиғылдағы қоғамымызға, 
адам өміріне қауіп төндіретін бағыттар, ағымдар жай-
ында сөз қозғалды. Арнайы бейне-баян көрсетіліп, 
студенттердің өздерін толғаған сұрақтарына жауап 
берілді. Дін туралы кеңірек мағлұмат алу үшін, діннің 
жігін ажырату үшін арнайы мамандар мен мешіт имам-
дарынан кеңес алу керектігі ескертілді. 

 Жастар арасында салауатты өмірді наси-
хаттау мақсатында денсаулық күніне орай жа-
ратылыстану бөлімінің студенттік деканатының 
ұйымдастыруымен «Біз салауатты өмір салтын 
қолдаймыз!» атты спорттық сауықтыру демалысы 
өтті. Бұл шара университет қарамағындағы демалыс 
сауықтыру орталығы Агробиостанцияда өтті. 

Спорттық түрлі сауықтыру жарысына оқу орнының 
табалдырығын жаңа аттаған 1 курс студенттері 
белсенділік танытты. Бұл демалысқа жалынды 
жастардың арасынан тек белсенді де жігерлі студент-
тер, топ басшылары мен көмекшілері іріктеліп алынды. 
Айтулы шараға оқу орнының түлегі, БҚО Ұйымдастыру 
кадр бөлімі басқармасының бас маманы Самал 
Рүстемов, жаратылыстану-математикалық факультет 
деканының орынбасары Самал Теміралиева, химия 
кафедрасының зертханашысы Баян Сейфуллина және 
студенттік омбудсмен Жанбота Ешимова қатысты.

Спорттық сайыста әр студент және жүлделі орынға 
ие болған топтар да дипломдармен, сыйлықтармен 
марапатталды. 

 19 октября на факультете экономики и 
управления был проведен круглый стол на тему 
«Студенчество против коррупции», организованный 
студенческим деканатом и группой 09404 специаль-
ности «Государственное и местное управление», в 
котором приняли участие старосты  групп 1 курса и 
преподаватели кафедр.

Основной целью круглого стола стало обсуждение 
ключевых проблем и современных технологий борьбы 
с коррупцией,  а также роль общественных молодежных 
объединений в этом процессе.

В ходе работы круглого стола  также приняли актив-
ное участие преподаватели: к.э.н. Антонова Наталья 
Михайловна и Траисова Амина Балуашовна, которые 
отметили необходимость борьбы с коррупцией студен-
ческой молодежи в нынешний период интенсивного 
темпа развития глобализации.

Также на круглом столе было отмечено, что масшта-
бы коррупции расширяются в неправительственных ор-
ганизациях (на фирмах, предприятиях, в общественных 
организациях). Это ведет к уменьшению эффективности 
их работы, а значит, снижается эффективность эконо-
мики страны в целом.

Студенты, принявшие участие в круглом столе,  
отметили необходимость проведения подобных  меро-
приятий, так как это является одной из злободневных и 
актуальных тем в современном мире.

 29 қазан күні БҚМУ акт залында Қазақстан 
Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 
2011-2015 жылдарға арналған ақпараттық теңсіздікті 
төмендету бағдарламасын іске асыру аясында 
БҚМУ аумағында таныстырылым форматында 
Ақпараттық және білім беру технологиялары 
орталығымен бірлескен тегін оқыту семинарлары 
ұйымдастырылды. 

Семинардың қазақ және орыс топтарының 
қатысушыларына курсты өткендігі туралы куәлік 
тапсырылды.

18 қазан күні университетте еліміздің жасампаз 20 жылдығына арналған «Менің елім – Қазақстан!» 
атты І облыстық патриоттар форумы болып өтті. 

ЗКГУ расширяет границы
Данный международный форум прошел с  участием 

министров образования и науки стран СНГ, ректоров 
и представителей ведущих вузов, аккредитационных 
агентств Казахстана, России, Белоруси, Кыргызстана, 
Таджикистана, Армении, Азербайджана, Грузии, Литвы. 

На Семинаре было уделено особое внимание во-
просам реализации академической мобильности обу-
чающихся, внедрения национальных систем кредитов 
по типу европейской системы трансферта и накопления 
кредитов, обеспечению сопоставимости национальных 
систем и практик образования, соответствия междуна-
родным стандартам образования.

 Западно - Казахстанским государственным универси-
тетом им.М.Утемисова в Астане в рамках обмена опытом 
высших учебных заведений стран Евразийского простран-
ства были подписаны Договоры о международном сотруд-
ничестве в области образования и науки с семью вузами  
СНГ (России, Киргизии, Таджикистана, Армении).

 Всего на сегодня ЗКГУ реализовывает 46 договоров о 

сотрудничестве с вузами Западной Европы и СНГ, среди 
которых - крупнейшие образовательные центры Германии, 
США, Испании, Италии, Турции, Китая, России, Украины, 
Грузии, Литвы, Азербайджана. В этом учебном году по про-
грамме академической мобильности обучающихся в  ЗКГУ 
читает лекции доктор Бернхард Динсберг из Германии, 
учатся студенты из Калмыцкого государственного 
университета, совместно с Российским университетом 
Дружбы Народов внедрено двудипломное образование 
(в настоящее время по данной программе обучаются 19 
наших магистрантов). 

Что касается соответствия вуза требованиям между-
народной аккредитации, то следует отметить, что в ЗКГУ 
полностью реализована кредитная система обучения, 
внедрена дистанционная технология и электронное  
обучение – и этот опыт будет рассматриваться в ЗКГУ 
на международной научно-практической конферен-
ции «Академическая мобильность в вузах Республики 
Казахстан: опыт и перспективы».

19 қазан күні білім ордасында филологиялық 
ф а к ул ьт е т і  қ а з а қ  ф и л о л о г и я с ы к а ф е д р а -
сы және  облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен «Қазақстан Республикасындағы тіл 
саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі» атты 
республикалық ғылыми-практикалық конференция 
болып өтті. 

Елбасының тапсырмасымен қолға алынған тілдің 
үш тұғырлығы саясаты және мемлекеттік тіл мен оның 
қолданылу аясын кеңейту - жиынның басты мақсаты. Бұл 

конференцияның негізгі бағыттарына 
Қазақстанды мекендеуші түрлі этнос 
тілдерінің дамуы, тіл саясаты және оны 
жүзеге асыру жолдары, мемлекеттік тіл 
және көрнекі жарнама, қазіргі қазақ тер-
минологиясы, ономастика мәселелері, 
ұлттық және өзге ұлт мектептеріндегі 
қазақ тілін оқытудың инновациялық 
технологиялары, тіл мәдениеті және 
қазақ тілі стилисткасы мәселелері жата-
ды. Конференцияға облыс әкімдігі мен 
республиканың әр түкпіріндегі жоғары 
оқу орындарынан ғалымдар, арнаулы  
орта және жалпы білім беретін мектеп 
мұғалімдері қатынасты. 

Тіл жанашырлары жиналған жиын-
да мемлекеттік тіл қолданысын кеңейту, 
еліміздегі тілдерді оқытудың әдіс-
тәсілдері, мемлекеттік тілде іс жүргізу 
және аударма мәселелері сарапқа 
салынды.

ҚазаҚстан – менің елім!
Облысымызда тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған 

бұл форумға облыс әкімі орынбасары Серік Сүлеймен, 
ақын Ақұштап Бақтыгереева, қаламыздың зиялы қауым 
өкілдері, жас мамандар, әскери сарбаздар, студенттер 
және  мектеп оқушылары қатысты. Форум барысында 
патриоттық әндер шырқалып, жастар «Менің елім – 
Қазақстан!», «Бірлігіміз жарасқан, менің елім  - Қазақстан!», 
«Мен - қазақпын!», «Мен - өз Отанымның 
патриотымын!» деп ұрандады.  

Бірлік пен татулықты берік ұстанған 
қазақ елі 20 жылдың ішінде Елбасшымыз 
Н.Назарбаевтың көрегенділігімен толағай 
табыстарға қол жеткізді. Экономикамыз 
кең құлаш жайып, әлем назарына ілікті. 
Бірлік пен жасампаздықтың 20 жылдығын 
тойлау аясында елімізде бірнеше іс-
шаралар өтуде. Соның бірі, оздыры-
лып жатқан аталмыш форумда облыс 
әкімі орынбасары Серік Сүлеймен жа-
старды асылдар тереңінен жалғасып 
кележатқан елдігімізді сақтауға, бірігіп 
күш жұмсуға шақырды. Сөз алған ақын 
Ақұштап Бақтыгереева:  - сен неткен 
бақытты едің келер ұрпақ деп бабалар 
өсиетін арқау етіп, жастарға өзекті ой 
салды. Біздің келешегіміз – сіздер. Ата-
баба қалдырған салт-дәстүрін, өсиетін 
орындауға тиіссіздер. Олардың қасық 
қаны қалғанша күрескен топыраққа лайық болуыңыз керек. 
Сіздердің әрқайсыңыз Махамбеттей болуларыңыз керек. 
Елін сүйген, бойында намысы бар азаматты елі де сүйеді, 
ұмытпайды. Еліміздің болашағы сіздерсіздер, жас ұрпақ, 
намысты болыңыздар, - деп айтқан аналық өсиеті  жастарға 
үлкен әсер етті.

 «Нұр Отан» ХДП патриот қатарын тәрбиелейтін жаңа 
күш болып отыр. «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалы 
төрағасы Абат Шыныбеков те мерейлі жылымызда бұл 
Ақжайық өңірінде өтіп отырған жиын - Отанға деген 
сүйіспеншілігіміздің шарасы деп атады. 20 жылда өткен 

жасампаздық - өз еліне, ата-ана, Отанына деген сезіммен 
жеткізілуі керек. Бұл 20 жыл - ата-баба күрескен, қол 
жеткізген арманы. Осы жылдар ішінде бір мемлекет бо-
лып қалыптастық. Қазір әлем танитын елге айналдық. 
Бұл - Елбасы саясатының арқасы. Болашағымыздың 
айқын екеніне сенеміз, сеземіз. Жастарға көп жағдайлар 
жасалуда. Білім алу арқылы әлемдік деңгейге жету үшін 

сіздерге арқа сүйейміз. Тағы бір мақтанарлық ісімізбен, 
айналамызға үлгі бола білейік деген ізгі лебін білдірді. 

Жастарға үлкен серпіліс берген бұл форум бала-бақша 
тәрбиешісі, қалалық мектеп мұғалімдері, емхана, әскери 
қызметтегі жас мамандар, мектеп оқушылары мен студент-
тер елдің болашағы үшін аянбай еңбек етулеріне сенім 
білдіріп, елдің патриот азаматы болып қалыптасуларына, 
білім алып, бар мүмкіншілікті жібермей, елдің өркендеуіне 
өз үлесімізді қосайық, елдің туын биік ұстайық деген жа-
лынды үндеулерімен аяқталды.       

Өз тілшіміз.
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Қазан айының төртінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың тарих және 
құқық факультетінде дүниежүзі тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер 
кафедрасының ардагер-ұстазы Қожабергенова Хамида Ихсанқызының 
65-жылдық мерейтойының құрметіне байланысты салтанатты құттықтау 
кеші өткізілді.

Батыс өңіріндегі Тасқала өңірі топырағынан қанат қаққан, 1969-1974 жылдар 
аралығында іргелі оқу орындарының бірі – А.С.Пушкин атындағы педагогикалық   
институтта білім алған Хамида Ихсанқызы - ұрпақтар игілігі үшін жасаған еселі 
еңбегімен үлкен абыройға жеткен тұлға. 

Жиынды ашқан факультет деканы Дина Абулкасова мерейтой иесін құттықтап, 
ізгі тілегін білдірсе, оқытушы Журасова Алтынай Хамида Ихсанқызының 
өмірбаянына тоқталды. Естелік ретінде мерейтой иесінің фотолары жинақталған 
слайд қатысушылар назарына ұсынылды. Ұлағатты да тәжірибелі ұстазды 
құттықтауға келген университетіміздің ғылыми жұмыс және халықаралық байла-
ныс жөніндегі проректоры Ә.Қ.Мұқтар, араларында әріптестікпен қатар, достық 
қатынас орнаған т.ғ.д. Б.Ғ.Шынтемірова, профессор С.Ғ.Шарабасов, бүгінде Батыс 
Қазақстан гуманитарлық академиясында және ұстаздық қызмет атқарып жүрген бір 
топ ғалым-шәкірттері тәуелсіз еліміздің жоғары білімін дамытуда, өскелең ұрпаққа 
сапалы білім, саналы тәрбие беруде сарқылмас жігер танытып жүрген ардагер-ұстаз 
жөнінде қызықты да тартымды әңгімелер қозғады.

Шәкіртсіз ұстаз тұл,- демекші, бірде ақылшы анасындай, бірде сырлас досындай 
болған тәжірибелі ұстаздан тәлім-тәрбие алған шәкірттері де ыстық лебіздері мен 

Ұлағатты ұстазға арналды

ақ тілектерін білдіріп, әсем әннен шашу шашты.
Ақ ниеттерін білдіріп, тілектерін жаудыра, жылы сөздерін арнай келгендерге 

қарап, Қожабергенова Хамида Ихсанқызының әріптестері ғана емес, шәкірттерінің 
де арасында абыройы асқақтаған тұлға екендігіне тағы да бір куә болғандаймыз.

Көп жылдық қажырлы еңбегіңіздің жемісін көріңіз, отбасыңыз аман, деніңіз сау 
болсын дейміз, біз де мерейтой иесіне.

Светлана БеккуЖИевА

Қазан айының 13-жұлдызында білім ордамызда белгілі ақын, облыстық 
«Жайық ұстазы» газетінің бас редакторы Ақмаржан Бақытқызы Таубаевамен 
кездесу болып өтті. 

5 октября 2011 года на факультете экономики и управления в преддверии дня 
бухгалтера была проведена интеллектуальная игра «Юный бухгалтер» среди 
студентов 1 курса специальности бухучет и аудит, организованная стипендиатом 
Н.А.Назарбаева Кадралиевой Д. и студенческим деканатом факультета.

На сегодняшний день профессия бухгалтера является одной из наиболее важных 
фигур во всех отраслях экономики.  

День бухгалтера отмечается во всех странах с развитой рыночной экономикой.
Основная цель проведения мероприятия - ознакомление и посвящение в бухгал-

теры студентов 1 курса с основными направлениями бухгалтерской деятельности.
В интеллектуальной игре приняли участие команды «Капитал» и  «Накопитель». 

В ходе игры команда «Накопитель» показала отличные результаты.
Студенты 1 курса специальности бухучет и аудит, несомненно, на сегодняшний 

день должны знать основы деятельности своей специальности.
Проведение подобных мероприятий способствует развитию  интеллектуального 

потенциала молодежи.
Асхат мендыгАлИев,

студенческий декан факультета экономики и управления  

Жыр маржанмен 
болған кездесу

Кездесуге университетіміздің құрметті профессоры Шарабасов Серікқали 
Ғабдешұлы, ұстаздардың ұстазы Жолдықайырова Меруерт Жолдықайырқызы, ақын 
апамыздың жан құрбысы қазақ филологиясы қафедрасының оқытушысы, ф.ғ.к. 
Ниязғалиева Ақзия Әділқызы және  бөлім студенттері қатысты. Қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 2-курс студенті Абдулова Гүлім Ақмаржан апамыздың өмір жолы 
мен өлеңдеріне тоқталып өтті. Кездесу барысында Ақмаржан апамыз өзінің өмірінен 
естеліктер айтып, сыр шертті. Кеше ғана университет табалдырығын аттаған 1-курс 
студенттері Жұмабергенова Айсана, Қасен Айсана және облыстық Оралхан Бөкей 
оқуларының бас жүлде иегері Зайнуллина Таңшолпан ақын апамыздың бірқатар 
өлеңдерін оқыды. «Ақжайық - ару мекенім» әнін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 
2-курс студенті Серғалиева Дина тамаша орындап берді. Ақзия Әділқызы өзінің жан 
құрбысы Ақмаржан апамыздың өмірі мен жастық шақтан бастау алған достық туралы 
қызықты оқиғаларды баян етті. Қызықты әңгіме өрбіген, жүрекжарды сырлар мен жыр 
шумақтары төгілген кештің қатысқан студенттерге жақсы әсер қалдырғаны сөзсіз.

Айсара БӨлекБАевА, 
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің студенттік деканы

Тіл тек қана адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы емес, соны-
мен қатар, сол тілде өнердің де, білім-ғылым кілті жатыр, тіпті тіл - татулық 
тірегі.  Бұған дәлел, қазан айының 7-жұлдызында Қазақстан Республикасы 
халқының тілдері күні мерекесіне орай Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінде «Тіл - татулық тірегі!»  фестивалінің 
қорытынды концерті өтті. 

Концертті жүргізген жүргізушілер Лисовая Алеся, Максимов Азат, Қанатова 
Мархабат өздерінің үш тілді жетік меңгергендіктерін дәлелдеді. Аталмыш ме-
рекеге орай шақырулы қонақтар мен оқытушыларды, студенттерді Қазақстан 
Республикасының Жазушылар Одағының мүшесі Айтқали Нәріков жүрекжарды 
тілегімен құттықтап, өз шығармашылығынан өлең шумақтарын тарту етті. 

Жабелова А лиса, Чертихина Любовь, Тапаева Жанерке, Маликова 
Айсұлу, Қадырғалиева Айкен сынды студенттер өлең оқыса, музыкалық білім 
мамандықтарының 1-курс студенттері Ислямов Аслан, Меңдіғалиева Жансая, 
Байғалиева Ару, Самигуллин Райымбек, шет тілі: екі шет тілі мамандығының 
1-курс студенті Шүйншалиева Айнұр, биология мамандығының 1-курс студенті 
Баймұханова Айсара секілді студенттер жиналған қауымға тамаша әндерін сый-
лады. «Ерке сылқым» күйін Хамит Бибінұр мен Жалмұратова Эльвира орындаса, 
қазақ биін хореография мамандығының 3-курс студенттері, кәріс биін география 
мамандығының 1-курс студенті Сағындық Айдана секілді мың бұралған биші қыздар 
тарту етті. Облыстық «Абай оқулары» атты өзге ұлт өкілдері арасында өткен 
байқаудың бас жүлде иегері Оборина Татьяна Шәкәрімнің «Бұл ән бұрынғы әннен 
өзгерек» әнімен тамсандырды. Кеш соңында университетіміздің мәдени-демалыс 
жұмысының жетекшісі Сүлейменов Мерген Қуанышұлы тіл айлығына байланысты 
өткен байқаулардың жеңімпаздары мен бірқатар оқытушыларға ынталандыру 
сыйлығын табыс етті. Үш тілде қатар өткен кеш көрермен қауымның көңілінен 
шықты. 

Тіл - татулық тірегі

осваиваем азы профессии
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Халық ауыз әдебиетінің бай шежіресімен 
сусындаған жас ұрпақтың бойында ұлттық 
тәрбие негізі қаланып, жан-жақты тұлға 
болып қалыптасары сөзсіз. Бесіктен 
белі шықпаған баланың ана әлдиінен 
бастап, одан әрі халықтық тәрбиеден нәр 
алып қанаттануы адамның рухани бай 
тұлға болып жетілуіне әсер етеді. Ұлттық 
тәрбиеміз ақсап тұрмаса да жетіспей 
жатқан тұстары баршылық, әрине. Қазіргі 
қоғамның негізгі міндеті - өскелең ұрпаққа 
патриоттық тәрбие беру, жан-жақты тұлға 
қалыптастыру. Жас ұрпақты тәрбиелеп, 
саналы тұлға қалыптастыруда  ата-аналар 
мен профессор-оқытушылар қауымының 
үлкен жауапкершілігі мен сүбелі еңбегі 
қажет. Осы бағытта оқу ордамызда өткізіліп 
жатқан шаралардың маңызы өте зор. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ акт за-
лында «Студент жастардың бойында 
рухани құндылықтар мен толеранттылық 
мәдениетін қалыптастырудың негізгі 
тетіктері» тақырыбында семинар-кеңес 
оздырылды. Аталмыш шараның мақсаты 
– оқу-тәрбие жұмысын жетілдірудің негізгі 
тетіктерін анықтау, студент-жастарға 
рухани-толеранттылық тәрбие беру 
мәселелерін қарастыру. 

Семинар-кеңестің алғы сөзін алған 

Қыз бала тәрбиесінде ислами қағидаттың алатын орны ерекше. Имандылық, инабаттылық, 
парасаттылық секілді асыл қасиеттер бойларына дарыған қазақ қыздарының арасында заман та-
лабына, батыстық, шығыстық бағытқа еліктеп, ұлттық менталитет ұғымынан, игі дәстүр ізінен аттап 
кетушілер аз да болса кездесіп жатады. Осы орайда қыз бала тәрбиесіндегі ислами қағидаттар тура-
сында БҚО орталық мешітінің нәйб имамы Асанов Марат Рахметоллаұлымен сұхбаттасқан едік.

Қыз бала 
тәрбиесіндегі 

ислами қағидаттар
-  Қ а з а қ  қ ы з д а р ы  қ а ш а н д а 

имандылығымен, инабаттылығымен, 
парасаттылығымен ерекшеленген. 
Соңғы кездері қоғамда исламнан 
тыс ағымдардың кең етек алып, бұл 
жағдайдың қыздар тәрбиесіне кері 
әсерін тигізіп жатқаны рас. Қарагөз қазақ 
қыздарына ислам діні және оның басты 
негіздері жөнінде түсінік беріп өтсеңіз.

- Аллах Тағала  жалпы әйел за-
тын сұлулықтың символы, өмірдің гүлі, 
тіршіліктің сәні етіп жаратқан. Жаратушы 
Аллах әйел-ананың дәрежесін қол жетпес 
биікке көтергені сонша, «Жәннат – Аллах 
разылығын  алған  әрбір ананың аяғының 
астында»,- деген. Тіпті Аллах тарапынан  
әйелдер туралы Құран сүресі түсірілген.

«Қыз өссе –  елдің көркі» деп атам қазақ 
өз қыздарын гүлге теңеген, тек әдемілікке 
теліген. Қазіргі таңда батыстың басқа да 
Еуропа елдерінің қоғамдық ой-санасында 
мұс ылмандық а ғым лаң кес т і к т ің , 
фантизмнің, ұлттық экстремизмнің, 
есірткі бизнесінің қайнар көзі деген жаңсақ 
түсінік, ой-пікір қалыптасып отыр, мұндай 
біржақты  көзқарасқа біздің елімізде қолдау 
көрсетіп жатпағанымен, жала жабылып, 
қарадай күйе жағылып жатқан  шығыстағы 
мұсылман бауырларымызға күмәнмен 
қарап, секем алып қалатынымыз бар.

Ислам діні батыс елдері сипаттап 
жатқанындай, қантөгіс пен жан түршігерлік 
әрекеттерге емес, тек ізгілік пен татулыққа 
үгіттейтін, бейбітшілік пен махаббатқа 
бастайтын дін екенін, ал осы жолдағы 
шынайы мұсылмандар бір-бірін өлтірмек 
былай тұрсын, берілген аманатқа қиянат 
қылмайтын, өзгенің ақысына қол салмай-
тын, ала жібін аттамайтын ақ ниетті жан-
дар екенін айтып өткім келеді. Ислам діні 
- керісінше орасан білімнің, мәдениеттің 
өркениеттің қайнар көзі.

- Бүгінде өзім білемге салынып, 
ата-ана сөзіне құлақ аспай, оларды 
ренжіту жағдайлары ішінара кездесіп 

жатады. Ислам дінінде баланың ата- 
ана алдындағы парызы туралы айтып 
өтсеңіз.

- Ата-анасына құрмет көрсетіп, 
Жаратушы Раббысына мойынұсынып бас 
игендер жәннаттің ең төрінен орын алады. 
Мұндағы мақсат жәннат нығметтеріне 
бөленіп, осындай себеп арқылы Жаратушы 
Аллаһ тағаланы көруде.

Ата-анасына қамқорлық жасап 
мойынұсынған перзенттің өмірі ұзақ әрі 
берекелі, ризық-несібесі де мол болады.

Ата-анасына құрмет көрсетіп қызмет 
жасаған перзенттің үй-іші қайыр мен бе-
рекеге толады.

Ата-анасының ақысын ескермей, 
айтқандарын істемей, оларға қарсы шықса, 
ондай адам үшін ешқандай қайыр жақсылық 
жоқ. Өйткені ата-анаға қарсы шығу Аллаһ 
тағалаға қарсы келумен бірдей. Әрі ондай 
перзент үшін бұл дүниеде де, ақыретте де 
бақытты ғұмыр болмайды.

Әке-шешесіне біле тұра қорлық 
көрсетсе, қарсы шықса, пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) «Ондай перзент лағнетке ұшырайды», 
- деп айтқан. Шынында да біле тұра 
қарсы шығу ең үлкен күнә екені Ислам 
дінінде қатаң ескертіледі. Мұны әрбір 
мұсылман білуі тиіс. Бұған байланысты 
пайғамбарымыз (с.ғ.с.) «Мен сендерге ең 
үлкен күнәларды айтайын ба? Ең үлкен 
үш күнә бар. Біріншісі – Аллаһ тағалаға 
серік қосу, екіншісі – ата-анаға қарсы шығу; 
үшіншісі – өтірік ант ішу»,- деген.

Ата-анаға жақсылық жасау, Аллаһ 
тағала қасында нәпіл намаз, ораза, 
умра, қажылық сияқты ғибадаттардан да 
артығырақ. 

Аллаһ тағала Мұса (ғ.с.) былай деп 
ескерткен: «Ей Мұса! Менің қасымда «жа-
ман сөз» сондай ауыр, оның ауырлығы 
жер жүзінің топырағының салмағындай». 
Мұса (ғ.с.) «Уа, Раббым, ол қандай сөз», 
- деп сұрағанда; Аллаһ тағала: «Ата-ана 
перзентін шақырғанда бармай, ешқандай 
құлақ аспай, жоқ бармаймын, сенің 

айтқаныңды тыңдамаймын»,- деп ерегісіп 
олардың көңілін қалдыратындай жаман сөз 
айтуы»,- деп жауап берген.

- Ислам діні қыз балалардың білім 
алуына қалай қарайды? 

- Шариғат бойынша қарағанда ер адам-
мен қатар қыз балаларға  да тал бесіктен 
жер бесікке дейін білім алу парыз.

-  Қ азақ ха лқ ы қ ы з д арын ө з 
дәстүрімен кең етекті, бүрмелі көйлек  
кигізіп, ұятты жерлерін жауып, абырой-
беделін сақтап жүруге тәрбиелеген. 
Бойжеткен қыздарымызға киім кию 
әдебі туралы не айтар едіңіз?

- «Адам көркі – шүберек» - дейді 
атам қазақ. Ислам діні – Аллаһ тағала 
өз пендесіне, әсіресе, әйел қауымына, 
балиғат жасына жеткен күннен бастап 
әурет жерлерін бекітіп, орамал орасын 
деген. 

Құранда әйел а дамның киет ін 
киімінің нақты формасы айтылмаған. Тек 
әйел баласы өзінің дене бітімін қатты 
кескінделмейтіндей кеңдікте, жүзі, екі қолы, 
тобықтың төменгі жағынан басқа барлық 
жерлерін жабатындай кез-келген киім 
үлгісін таңдап кисе болады. Бұл шарттарды 
орындап қыз балаларға  өзіне жарасымды 
етіп сәнді, әрі эстетикаға сай киім киюге 
ислам діні қарсы емес.

Әр елдің киім кию үрдіс і әдет-
ғұрыптары мен қоғамына қарай пайда  
болған. Сондықтан Құран өлшемдерінен 
шықпау шартымен әр қоғам үлгісін өзінің 
менталитеті мен әдет-ғұрыптарына, зама-
нына қарай, өмір сүрген жерінің табиғатына  
ыңғайлы етіп таңдап алады. Мысалы, 
қазақ жерінің әр өңіріне тән әйел кимешегі 

болған. Тіпті әйел адамдардың жас 
ерекшелігіне қарай кимешегі болған. Ата-
бабаларымыз ғұрпымызда орамал тағу жоқ 
деп, құран қағидасына қарсы шықпаған. 
Керісінше оны ғұрпымен сабақтастырып, 
ою-өрнегімен көркемдеп, өзінің төл киім 
үлгісіне айналдыра білген. Бүгінгі таңда да 
құран өлшемдеріне әрі заман талабы мен  
ұлттық түсінігімізге сай әр түрлі үлгілерін  
тігіп киюге неге болмасқа?! 

- Бүгінде жасөспірім қыздарда 
тәндеріне пирсинг, татуаж салдырып, 
қасқа татуаж жасап, кірпік жабыстыру  
секілді әрекеттер кең етек алуда. Ислам 
дінінде осындай әрекеттерге рұқсат 
етіле ме?

- Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадис - 
шәріптерінде айтылғандай, адам дене 
мүшесінің салауаттылығын қорғауға 
борышты. Оны бүлдіріп уландыратын не 
нәрседен де өзін аулақ ұстауға мәжбүр. 
Адам тұлғасының он екі мүшесі де - 
Алла тағаланың бізге берген аманаты. 
Аманатқа қиянат жасап қасты татуаждап, 
бет жүзін түрлендіру, кіндік, мұрынға 
пирсинг салдыруға болмайды. Денені 
сәндемек ойымен адамзат баласы, әсіресе 
бойжеткен қыздарымыз осындай қисынсыз 
жолдармен өз денсаулығына үлкен зиян 
келтіреді. Түрлі жұқпалы айықпас ауруларға 
шалдығатындар да кездесіп жатады.

- Исламда қыз балаларға қатысты 
тазалық мәселесі көтерілген бе?

-  Пай ғамбарымыз таза лық тың 
маңыздылығы жайлы былай дейді:

«Тазалық - иманның жартысы». 
«Аллаһ тазалықты жақсы көреді». Ислам 
ғалымдары Құран мен хадистерге қарап 
тазалықты төртке бөледі:

Дене, киім мен намаз оқитын жердің 
ластықтан тазаруы.

Ғайбат, харам жеу, қиянат жасау, т.б. 
күнәлардан  тазалау. Бұл - тақуа жандардың  
иманын аттыру  арқылы тазалану түрі.

Жүректің қызғаныш, өркөкіректік,  
дұшпандық секілді жаман аурулардан 
тазаруы. Олардың орнын кішіпейілділік, 
тәубе, сабыр, үміт, сүйіспеншілік секілді 
көркем сипаттармен толтыру.

Жүректің Аллаһтан басқа өзге  нәрседен 
тазалануы. «Ләә иләһә иллаһ» (Аллаһтан 
басқа тәңір жоқ) тәухид сөзінің жүректен  
толық орын алуы.

Жоғарыда аталғандардың барлығы 
бойжеткен қыздарымызға да қатысты. 
Дене тазалығы мен рухани тазалықты 
ұштастырған жағдайда ғана бойжеткен 
қыздарымыз келбетіне мінезі сай қазақтың 
нәзік те сымбатты, иманжүзді, пайымы мен 
парасаты биік қазақ қызы деген атқа лайық 
болары сөзсіз.

- Әңгімеңізге көп рахмет. 

Сұхбатты жүргізген:
Рита СұлтАнғАлИевА, 

филол.ғ.к., М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың баспасөз хатшысы

Жастарға рухани-ұлттық тәрбие қажет 
ректор А.С.Иманғалиев рухани-ұлттық 
тәрбиенің мән-маңызына тоқталып, 
соның ішінде діннің өте күрделі мәселе 
екендігін баса айтты. Ресми тіркелген 
бірлестіктермен қоса, тіркелмей заңсыз 
жұмыс жасап жатқан діни бірлестіктер 
қаншама?! Соның ішінде 2815 ислам 
бірлест іг і қызметін жалғастыруда. 
Жастар тәрбиесі басты назарда тұрғаны 
рас. Факультет декандары, кафедра 
меңгерушілері, топ кураторлары отырыс-
талқылаулар өткізіп тұрады. Осы бағытта 
тәрбие шараларын көбейтіп, үгіт-насихат 
жұмыстарын одан әрі күшейтуіміз қажет. 
Бүгінгі семинарда талқыланған пікірлер 
мен қабылданған ұсыныс-шешімдер 
болашағымызға оң септігін тигізеді деп 
ойлаймын,- дейді өз сөзінде ректор. 

Асхат Сәлімұлы бүгінгі таңның өзекті 
тақырыбы сапынан түспей тұрған рухани 
тәрбие мен ұлттық мәдениет жайын-
да көкейде жүрген біраз мәселелерді 
алға тартты. Одан кейін сөз алған 
Батыс Қазақстан облысы ішкі сая-
сат басқармасы бастығының міндетін 
атқарушы Мұратқали Төрегелдиев бүгінгі 
тақырыптың маңыздылығын және оқу 
ордасының әрдайым жастар тәрбиесіне 
баса назар аударып, үнемі маңызды 

істерді қозғап, өзекті мәселелерге қатысты 
шараларды өткізетінін сөз қылды. 2003 
жылы Президент бастамасымен осы 
тақырыпқа байланысты І съезд өтсе, бұл 
игі бастама 2006, 2009 жылдары жалғасын 
тапты. Бұл шараға қатысушылардың, 
бір іншіден, көзқарастары кеңейсе, 
екіншіден, толеранттылық мәдениетті 
қалыптастыруда  өзге елдер Қазақстанды 
көшбасшы ретінде мойындады. Мұндай 
шаралар ұлттық мәдени тұрғыдан және 
рухани өсіп-жетілуде өз ықпалын тигізері 
анық. Бүгінгі семинар да – соның бір жарқын 
көрінісі.

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – жа-
старды тәрбиелеу ісі басты орыннан түскен 
емес, біз патриоттығымызды нығайтуымыз 
керек, мұның бәрі толеранттылық 
мәдениетке әкеледі. Толеранттылық 
мәдениет пен патриоттық сез імді 
қалыптастыру – қатар жүретін мәселелер, 
-деп сөзін жалғады М.Қамешұлы. Қазақстан 
Республикасының жан-жақты азама-
тын қалыптастыруға себеп болар негізгі 
бағыт-бағдарларға тоқталған Мұратқали 
Қамешұлы әлі де көптеген іс-шаралар 
жоспарда тұрғанын айтып, оқытушы-
мұғалімдерді кәсіби деңгейде қызмет 
атқаруға шақырды.

Семинар барысында т.ғ.д., доцент 

А.М.Нұрғалиева студент жастардың ру-
хани негізінің ізденісі, филос.ғ.к., до-
цент К.М.Науанова дінтануды оқытудың  
толеранттылық тәрбие нег із і  мен 
конфессияаралық қ арым-қ атынас 
мәдениеті жайында, филос.ғ.к., аға 
оқытушы Г.Б.Молдашева мемлекеттегі 
өзара қарым-қатынас пен Қазақстандағы 
діни бірлестіктердің ерекшеліктері ту-
ралы, студенттік ректор Е.Асылханова 
студент жастардың рухани тәрбиесі мен 
көзқарастары  жайындағы баяндамала-
рын ұсынды. Шара соңында қатысушылар 
көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, 
ой-пікірлерін білдірді. 

Семинар-кеңес соңында оқу-тәрбие 
жұмысын жетілдірудің негізгі тетіктерін 
анықтау мақсатында тәрбие жұмысы 
жөніндегі бөлім тәрбие үрдісінің барлық 
формалары арқылы студенттердің жоғары 
рухани мәдениетін қалыптастыру бойынша 
іс-шаралар кешенін құрастыру, ғылыми 
үйірмелер мен шығармашылық топтардың 
қызметін белсенділендіру арқылы мәдени-
демалыс жұмысын жетілдіру, студент-
жастар арасында этносаралық келісімнің 
қазақстандық моделін түсіндіру және 
тарихи-мәдени мұрасын насихаттау 
бойынша жұмыстарды жалғастыру, дін 
саласында ақпараттық-идеологиялық 
жұмыстарды ұйымдастыру бойынша 
жаңа мүмкіндіктерді пайдалану секілді 
ұсыныстар қабылдады.

Светлана ӘдІлхАнқыЗы

 Сыр - сұхбат



Ґ
№

 1
2 

(8
69

) 
қ
аз

ан
 2

01
1 

ж
ы
л

6

Батар күн, келер күн, атар таң, шығар 
күн,

Бәріңе, бәріңе, бәріңе құмармын.
Осы мен осылай мәңгілік тұрармын,
Осы мен сірә да өлмейтін шығармын- 

деп қазақ поэзиясының жарық жұлдызы, 
бір туар асылдарымыздың бірі Мұқағали 
Мақатаев жырлап өткендей, қазіргі 
өскелең ұрпақтың  өмір жолын ізгілікке, 
отаншылдыққа, жақсылыққа баулып, 
артына мол мұра қалдырған, поэзияны 
сүйе білуге ұғындырған, бүгінде ақынның 
өлеңдері поэзия сүйер қауымның іздеп 
жүріп оқитын жырына айналды.

  Мұқағали тірі болса  80 жасқа толар 
еді. Осыған байланысты М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-да М.Мақатаевтың 
8 0  ж ы л д ы ғ ы н а а р н а л ғ а н  ф и з и -
ка мамандығы 1 курс студенттерінің 
ұйымдастыруымен «Қазақ поэзиясының 

Хан Тәңірі» тақырыбында кеш өтті.
Қазіргі таңда Мұқағали жұлдызы қазақ 

өлеңінің аспанында ерекше нұрланып, 
жарқырап көрініп тұр. Сұлтанмахмұт, 
Ілияс, Қасым жұлдыздарындай көзге 
оттай басылып, ыстық көрінетін ол 
жұлдызды басқалармен шатастыру 
мүмкін емес.

 Кеш барысында «Шын поэзия жа-
сырынып тұрған дүние сұлулығының 
шымылдырығын сыпырып тастайды»-
деп Шелли хан айтқандай, Мұқағалиша 
жырлап, поэзияны Мұқағалиша ұғынған 
студенттер ақын өлеңдерін оқып, әндерін 
жырлады.

Мұқағали кітаптарының көрмесі 
ұйымдастырылды. «Поэзия» де -
ген құдіретті өнерді бағалап жүрген 
студенттеріміздің бірі Тоқтамысова 
Ибалы өзінің «Мұқағалиға арнау», 
«Мұқағалиға сағыныш» деген өлеңдерін 
оқыды. Домбырамен тебіренте әсем 
дауысымен Биғалиева Айгерім жырлаған 
Мұқағалидың «Фаризаға» арналған әні 

Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі

қонақтарымыз бен көрермендерімізге 
тамаша әсер етті. 

Кеш қонақтары БҚМУ профессоры 
Серікқали Шарабасов, проректор Түймеш 
Даришева, физика және математика 
кафедрасының меңгерушісі Айман 
Кульжумиева, доцент А.Е.Жұмағалиева 
с өз алып, поэзия кешінен ал ған 
әсерлерімен бөлісіп, тобымыздың ку-
раторы Гүлсім Мақсотқызына және 
тобымызға алғыс айтты.

БҚМУ профес с оры Сер і к қ а ли 
Ғабдешұлы Мұқағали жайында сыр 
шерт іп, өз ін ің ой-п ік ір ін б ілд ірд і. 
Мұқағалидың «Сарыжайлау», «Есіңе 
мені алғайсың» әндерін  шырқаған әнші 
қызымыз Таңшолпан Смағұлқызы кеш 
қонағы Серікқали Ғабдешұлының ыстық 
ілтипаты мен қолтаңба сыйлығын алу 
құрметіне ие болды. 

 МІне, Мұқағалиды өзімізше жырлап, 
әнге қосып, енді біріміз Мұқағали туын-
дыларын оқудан, поэзияларын ұғынудан 
шаршаған емеспіз. Тереңнен толғаған 
ақын жырлары бізді, жастарды туған елді, 
ана тілді, атамекенімізді қастерлеуге, 
сүйе білуге ұғындырып, жақсылыққа 
тәрбиелеуде. Поэзия кемеңгері, дарынды 
дара тұлғамыз М.Мақатаев мұралары 
ешқашан өлмек емес.

Өмірім, сірә да, әріден басталған,
Ә р і д е н  б а с т а л ғ а н ,  м ә ң г і г е 

тасталған.
Ос ы м е н өл м е йт і н ,  өл м е йт і н 

шығармын,
Сәл ғана мызғып ап қайтадан 

т ұрармын,-деп Мұқағали жырлап 
өткен. Расында да, біз, келешек ұрпақ 
Мұқағалидай асыл тұлғамызды ешқашан 
ұмытпаймыз! Қайта біз оның поэзиясы-
нан нәр алып, шабыттанамыз!

Шынар АПАлИтовА,
физика-математика мамандығының 

1 курс студенті

М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін 
«Жас ғалымның» биылғы байқауы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналды. Аталған байқауды Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат 
басқармасының, «Алгоритм технопаркінің» қолдауымен «БҚО Жас ғалымдар» 
қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. 28 қазан күні «Алгоритм технопаркінде» 
«Жас ғалым – 2011» байқауының салтанатты ашылуы болды. 

Алтын күздің соңғы күндері университет үшін мәнді де маңызды кез-
десулерге толы болды. Соның бірі – университет ректоры Асхат Сәлімұлы 
Иманғалиевтің ардагерлермен кездесу кеші. 

«Жас ғалым – 2011» 
үздіктерді анықтады

Баспасөз мәслихатына М. Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың ғылыми жұмыс және 
халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры Мұқтар Әбілсейіт Қапизұлы, 

Б Қ О  і ш к і  с а я -
сат басқармасы 
б а с т ы ғ ы н ы ң 
о р ы н б а с а р ы 
Т ө р е г е л д и е в 
М ұ р а т қ а л и 
Қ а м е ш ұ л ы , 
« А л г о р и т м 
т е х н о п а р к і » 
Ж Ш С - н ы ң  т е х -
нология, бизнес 
и н к у б а ц и я л а у 
бөлімінің басшысы 
Проскурин Павел 
А л е к с а н д р о в и ч ,  Қ Р  Ұ л т т ы қ 
интеллектуалдық меншік институтының 
батыс аймақтық өкілі Қабышева Қарлығаш 
Сағынғалиқызы, БҚО Кәсіпкерлік және 
өнеркәсіптік басқармасы өнеркәсіп және 
жер қойнауын пайдалану бөлімінің бастығы 

Өтебаева Тұрсын Фазылғалиқызы және 
байқауға қатысушы үміткер оқушылар, 
студенттер және жас ғалымдар мен 
оқытушылар қатысты. 

Ашылу сал-
танатында сөз 
а л ғ а н  « Б Қ О 
Жас ғалымдар» 
қ о ғ а м д ы қ 
б і р л е с т і г і н і ң 
ж е т е к ш і с і 
Саялбек Ғиззатов 
о б л ы с т ы қ 
байқауға келіп 
т ү с к е н  ж о б а -
л а р  б а р ы с ы -
мен таныстыр-
ды. Байқаудың 

а л ғ аш қ ы ке з е ң і  і р і к теу  с ын ын а н 
тұратындығы, іріктеуден өткен жұмыстар 
екінші кезеңге өтетіндігі және өз жобала-
рын ашық түрде қорғайтындығын атап 
өтті. Байқауға жалпы саны 108 жоба 
келіп түскен. 80 ғылыми жоба іріктелініп 

ардагер ұстаздар 
университет басшысымен кездесті

Халық даналығында «Үлкенге құрмет, 
кішіге ізет» деген ұғым бар. Бұл басқосудың 
маңыздылығы да осы нақылдың түп-
төркінін аңғартады. Өйткені қариялар – ел 
қазынасы. Көргені көп, көрегендігі асқақ 
ардагер ұстаздарымыздың өнегелі істері 
мен ақыл-кеңестері орта буын және кейінгі 
ұрпақ өкілдері үшін баға жетпес қазына 
деп сөзін бастаған университет ректоры, 
академик Асхат Сәлімұлы ардагерлердің 
белсенді мүшелеріне университеттің 
алға қойған мақсат-міндеттер, жоспарла-
рымен таныстырып өтті. Университетте 
ұзақ жыл қызмет атқарған ардагер 
ұстаздарды  білім ордасының бүгінгі 
жайы толғандыратындығы олардың 
әрқайсысының сөздерінен анық байқауға 
болады. Университет басшысы оқу 
үрдісінде ардагер ұстаздарымыздың 
білімі мен біліктілігін ерекше атап өтіп,  
олардың озық тәжірибелері бүгінде 
қызмет атқарып жатқан жас маман-
дар үшін тәжірибе алмасудың, оқу-
әдістемелік жағынан көмек көрсетудің 
қалыптасқан озық дәстүрі жалғасса деген 
ниет білдірді. 

Асхат Сәлімұлы кәсіптік бағдар 
жұмысын жетілдіру,  студенттер санын 
1000-1500-ге дейін арттыру,  қоғам 
сұранысына қажетті, жұмысқа орналасу 
мүмкіндігіне ие жаңа мамандықтар ашу, 
университеттің материалдық базасын 
жаңарту,  жаңа оқу ғимараттары мен 
жатақханалар, жастар сарайын тұрғызу 
жұмыстары, оқу корпустарын жаңарту, 
өңдеу жұмыстарын жүргізу барысымен 
хабардар етті. 

Кездесу барысында ардагер ұстаздар 
профессор-оқытушылық құрамның 
б і л і к т і л і г і н  а р т т ы р у  б а р ы с ы н д а 

жүргізіліп жатқан жұмыстармен таны-
сты. Университеттің бірнеше мамандық 
бойынша халықаралық аккредиттеуден 
өтетіндіг ін ардагер ұстаздар үлкен 
жетістік деп бағалады. Оқу орнындағы 
академиялық ұтқырлықтың жүзеге асы-
рылуы, Польша, Германия, Ресей секілді 
дамыған елдердің жоғары оқу орындары-
мен тығыз байланыста жұмыс жүргізіліп 
жатқандығы ардагерлерімізді қуантты. 
Асхат Сәлімұлы жетекші институттың 
б олу ы қ а жет е кен ін  атай отыра, 
ардагерлеріміз бен орта буын және жас 
оқытушылар, студенттер әрқашан тығыз 
байланыс жасай отырып, қызмет атқару 
тиіс екеніне тоқталды. Қалам Жұмашұлы, 
Қарасай Тұрмақұлы, Павел Романович,  
Разак Абдрахманович, Александра 
Егоровна, Меруерт Жолдықайырқызы, 
Қамеш Ысмағұлұлы, Мария Максимовна, 
Талшын Есеноманқызы, Серікқали 
Ғабдешұлы сынды өнегелі білімі мен 
озық тәжірибелері тоғысқан ардагер 
ұстаздарымыз университет басшысына 
өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, 
еркін ой бөлісіп, 80-жылдық мерейтойын 
атап өткелі отырған білім ордасында 
еңбек жолын жалғастырған университет 
басшысына ақ тілектерін жолдады. 

Ел қариялары – алтын қазынамыз. Аға 
буын өкілдеріне құрмет көрсетіп, ерекше 
ілтипат білдіру – ізеттіліктің белгісі. 
Университет басшысының ардагер 
ұстаздарды қабылдап, ұйымдастырылған 
кездесу кеші ардагерлерімізге деген 
құрмет пен үлкен ізеттіліктің шарасы 
іспетті. 

Бқму-дың баспасөз қызметі

алынған. Оқушылар, студенттер, 29 жасқа 
дейінгі жас ғалымдар ақпараттық техно-
логиялар, экология-биотехнология және 
әлеуметтік маңызды жобалар бағытында  
үш секция бойынша ғылыми жобаларын 
қорғап, ғылыми сарапшылар үздік жоба-
ларды анықтады.  

«Жас ғалым – 2011» облыстық ғылыми 
жобалар байқауына М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ студенттері де белсене қатысты. 

Әлеуметтік  маңызды жобалар 
бағытында филология факультеті 
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің 1 курс 
студенті  Қаршығақызы Таңшолпан 
(ғ ыл ы ми жетекш і с і  –  ф.ғ.к .  Р.Б. 
Сұлтанғалиева) жүлделі  І орынды,  
шет тілі мамандығының 1 курс студенті 
Нұрқашева Фариза (ғылыми жетекшісі – 
О.В. Опря) ІІ орынды иеленді.

Экология және биотехнология 
бағытында  Аяпбергенова Нұрлыбике 
І  о р ы н ғ а  и е  б о л с а ,  и н же н е р л і к -
конструкторлық бағыт бойынша  БҚМУ 
студенттері  Даупаев Нұрсұлтан 

Сыбайлас жемқорлық белсенділігінің 
алдын алу, оны бейтараптандыру, 
а да лдық тың с атылмайтындығын 
көтермелеу арқылы, жоғары оқу орны 
тіршілік әрекетінің барлық саласында 
сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, 
университет ұжымы мен жастардың 
сыбайлас жемқорлыққ а қ атысты 
мәдениетін қалыптастырып дамыту, 

жүлделі І орын, Аманғалиев Махмұт пен 
Арзанбаев Ердәулет (ғылыми жетекшісі 
– география магистрі Д.Ж. Искалиев) 
ІІ орын, Ислямова Тұрсынай (ғылыми 
жетекшісі – Ж.С. Сырым) ІІІ орынды 
иеленді. 

«Қазіргі заманда білім деңгейі жоғары 
ұлт қана жаһандану талаптарына жауап 
бере алады. Сондықтан білім сапасы – елдің 
ертеңін айқындайтын, оның бәсекелестік 
қабілетіне ықпал ететін аса маңызды сала» 
деп Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы айтқан 
болатын. Ел ертеңін айқындайтын білімді 
ұрпақ бәсекелестік қабілетке ие болу 
үшін әлбетте ғылыммен айналысуы тиіс. 
Ғалым болуға талпынған білімгер адам жас 
кезінен ғылыми жобалар мен ғылыми зерт-
теу жұмыстары сынды баспалдақтардан 
өтуі заңды. Жас ғалымдар байқауында оза 
шапқан студенттеріміз келешекте ел үмітін 
ақтар үздік ғалым атанып, ғылымның биік 
шыңдарын бағындыратынына сенімдіміз.

Бқму-дың баспасөз қызметі

сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім 
беру мақсатында 24 қазан күні 205-
мәжіліс залында университет басшы-
лары, құрылымдық бөлім жетекшілері, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес ко-
миссиясы және студенттік өзін-өзі 
басқару мүшелерінің қатысуымен ҚР 
Президенті жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясының сот төрелігі 
институтының қылмыстық құқық және 
процесс кафедрасының меңгерушісі, 
заң ғылымдарының кандидаты, доцент 
Маликова Айгүл Шарифқанқызымен 
«Сыбайлас жемқорлықпен күресудің ал-
дын алу» тақырыбында кездесу болып 
өтті. Кездесуде сыбайлас жемқорлықтың 
шығу тарихы, оның түрлері, даму 
деңгейі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнаманы жетілдіру жолдары сөз 
болды. Кездесу соңында қатысушылар 
Айгүл Шарифқанқызына өздерін маза-
лап жүрген мәселелер жөнінде сұрақтар 
қойып,  оларға нақты жауап алды. 

ċĪıŋĳĵİŀŋķŀ 
īĳŃ - ĦĥĶķŀ 
ıŇĲĩĪķ
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 Наш юбиляр

Есть притча о том, что, стоя перед пропастью, один 
видит бездну, другой – мост, который можно через бездну 
перекинуть. Акмарал Адиетовна Кожевникова – одна их тех 
редких личностей, которых не пугает пропасть неизвест-
ного, непонятного, в ней всегда горит позитивный настрой 
ко всему.  Это светлый человек, к которому люди тянутся 
душой, общение с которым доставляет радость. 

Человек рождён, чтобы достичь жизни, и сделает он 
это или нет – зависит от него. Он может дышать, есть, 
продолжать стареть, но это не жизнь. Это постепенное 
умирание. Жизнь должна быть не просто старением. Она 
должна быть вырастанием. Жизнь должна быть поис-
ком, исследованием; не претензией быть тем или этим, 
а поиском ответа на вопрос: «Кто я такой?». Знакомство 
и дружба с Акмарал на протяжении двух десятков лет 
позволили мне наблюдать за ее духовным ростом. В ней 
скрыты такие резервы душевной щедрости, которые ка-
жутся неисчерпаемыми; порой этому удивляешься, порой 
потихоньку завидуешь, но неизменно радуешься своей 
сопричастности к ее внутреннему миру. 

Вызывает удивление и восхищение, что у совершен-

но разных людей (здесь можно отметить и менталитет, 
и характер, и профессию, и возраст) Акмарал вызывает 
одинаковые чувства.  Она врачует души людей и являет-
ся духовным пьедесталом, которому хочется подражать, 
дотянуться и просто постоять рядом, очищаясь от налета 
повседневной шелухи. 

Безусловно, на формирование Акмарал как личности 
оказала большое влияние ее семья. Истоки ее интеллекта, 
интеллигентности, интереса к самой жизни и ко всем ее 
проявлениям кроются где-то глубоко - на генетическом 
уровне. Родители Мары, так ласково называют ее родные 
и друзья, настоящие подвижники благородной учительской 
профессии. Папа, учитель физики и астрономии Габдуллин 
Адиет, запомнился ученикам своим вдохновенным энту-
зиазмом, они до сих пор рассказывают о том, как ходили 
по ночам смотреть в телескоп на небесные светила. Это 
были не просто уроки астрономии - это были уроки жизни, 
ведь единожды познав в себе радость откровения от от-
крытий, ты никогда не сможешь прожить жизнь впустую, 
ты всегда будешь стремиться к новому и неизведанному, 
ты будешь стремиться к звездам. Мама -  математик 
Ахметжанова Тамара Мухамбетжановна - заслуженный 
учитель Казахской ССР, спокойный, доброжелательный 
и терпеливый человек. Порой диву даешься, как у физи-
ка и математика, людей, стихия которых точные науки, 
родилась неисправимый романтик и возвышенная душа 
– Акмарал Адиетовна. Видимо, не зря говорят, что физики 
– это лирики.  

Марк Туллий Цицерон говорил, что есть в наших 
душах врожденные семена добродетелей, и если дать 
им развиться, природа сама поведет нас к счастью. Так 
и дорога Акмарал к счастью построена на тех семенах 
добродетели, которые были заложены еще в детстве.

В период учебы на филфаке Куйбышевского го-
сударственного университета Акмарал Адиетовна 

Краткая биографическая справка: 
Акмарал Адиетовна кожевникова родилась 

12 октября 1961 года в п.джамбейты уральской 
области. в 1985 году окончила куйбышевский 
государственный университет (филологический 
факультет). С 1989 года преподаватель кафедры 
русской и зарубежной литературы уральского 
педагогического института им. А.С.Пушкина, 
руководитель издательского центра Западно-
казахстанского государственного университета 
им. м.утемисова. 

О ПРОСТОМ И ВАЖНОМ

почувствовала, что мысль может быть не праздной, за-
нятие литературой и историей мысли – отнюдь не суетой. 
Именно в эти годы в ней проявились такие, казалось бы, 
противоречивые качества как стабильность и непредсказу-
емость, нежность и авантюризм, ранимость и способность 
рисковать.  Студенческие годы были очень важным этапом 
в жизни Акмарал. Но, конечно, не университет, как таковой, 
а то, что происходило с душой, когда она в нем училась. 
Душа созревала, очень трудно, очень болезненно. Ее об-
ступили, кажется, все проклятые вопросы, которые мучили 
человечество до нее. Но Акмарал и думать не думала, что 

они мучили многих и многих на протяжении веков. Она 
была одна, наедине с неведомым, с мучительной тайной 
бытия. Книги, хлынувшие потоком, только подводили к 
этой тайне, но никаких ответов из них получить она не 
могла. Ответы дала сама жизнь. Мир кажется страшным 
и бессмысленным, когда видится дробно, по частям. Ни в 
какой отдельной части нет смысла. Он – в тайне всецело-
сти. А если ты познал эту истину, понял и принял ее всем 
сердцем, то тебе ничего не страшно в этой жизни. 

Сергей – верный спутник жизни Мары - рано ушел из 
жизни, оставив после себя прекрасных детей Римму и 
Римада. Римма Сергеевна Кожевникова лично ощутила 
все прелести образования за рубежом под эгидой род-
ного государства. По программе «Болашак» она успешно 
освоила специальность «космические телекоммуника-
ции». С отличием  окончив вуз, в этом году начала свою 
трудовую деятельность в центре управления полетов 
Национального центра космических исследований. Римад 
еще школьник, но друзья и близкие Акмарал Адиетовны 
возлагают большие надежды на его будущее. 

Более 20 лет Акмарал Адиетовна посвятила работе 
в ЗКГУ им. М.Утемисова. Коллектив знает и ценит ее как 
опытного, хорошо знающего свое дело специалиста, спо-
собного своевременно и качественно выполнить постав-
ленные задачи. На протяжении многих лет Издательский 
центр, возглавляемый Акмарал Адиетовной, является 
одним из динамично развивающихся структурных под-
разделений вуза. За последние годы отрасль, в которой 
она трудится, во всем мире подверглась радикальным 
техническим и технологическим изменениям в связи 
с поистине революционными преобразованиями в 
информатике. И бесспорной  заслугой коллектива 
Издательского центра при поддержке руководства вуза 
является освоение самых современных, а иногда и уни-
кальных цифровых технологий обработки информации, 
производства и тиражирования высококачественной 
печатной продукции. С самого начала существования 
центра Акмарал Адиетовной были заданы основные ори-
ентиры в деятельности коллектива - профессионализм и 
качество выполнения работ. И такой подход полностью 
оправдал себя, позволив превратить небольшой отдел в 
коллектив, успехи которой по достоинству заслуживают 
самой высокой оценки. Бесспорно, что за доброй репута-
цией этого коллектива стоит талант и опыт руководителя 
Издательского центра.

Сама Акмарал Адиетовна никогда не останавливается 
в росте. Каждый ее день наполнен познанием нового. Она 
постоянно остаётся в поиске, остаётся исследователем, 
обучающимся, она никогда не становится обучившимся. 
Я вижу в этом глубинный смысл, думаю, что оставаться 
обучающимся безмерно прекрасно, в этом благодать, ибо 
это есть жизнь сама по себе. 

Акмарал  - чистый человек, а чистота лежит в основе 
нравственности. Она странный человек: и земной, и 
небесный одновременно. Она увлеченный и творче-
ский человек. Она хороший журналист и предпочитает 
дежурным статьям работы, написанные по зову сердца. 
Она всегда остается самим собой, в любой ситуации. И 
это прекрасно, ведь если человек остается самим собой, 
то это  делает его жизнь наполненной и важной, и только 
это может породить взрыв радости от жизни. Возможно, 
у нашей героини нет высоких должностей и наград, но 
у нее есть нечто более ценное – искреннее уважение и 
любовь окружающих.

Я желала бы, как Акмарал, быть солнцем для других. 
Смотреть на жизнь без злобы и удивления, без омерзения 
и ропота, без слез и смеха - это завидная доля. Но не 
всякому дан такой дар. 

Мара, «все лучшее в тебе осталось»! И в  твой юби-
лей твои друзья и коллеги, твои родные и все, с кем ты 
встречаешься случайно, желают тебе, чтобы жизнь твоя 
была яркой, чтобы рябило в глазах от ее ослепительного 
сияния. И пусть в ней будут яростные снегопады, огром-
ные сугробы и  снежные заносы. Но чтобы ты слетала с  
обрыва, врывалась в эту снежную бурю и летела впереди 
нее, а за тобой - пурга. А в ушах - музыка, а в душе -  сча-
стье, а впереди – бесконечность…

карлыга утегеновА

Игра, похожая на жизнь
Молодежь Казахстана активно повышает
свою электоральную грамотность

На днях в Центральной избирательной комиссии 
Казахстана «за круглым сто лом» была поднята тема 
«Пути повы шения электоральной активности моло дежи 
Казахстана». Данное мероприя тие прошло в рамках 
проекта Програм мы развития ООН «Повышение электо-
ральной грамотности и инклюзивное демократическое 
развитие казахстан ского общества». Финансирование 
взял на себя Фонд демократии ООН. Кроме того, к его 
реализации подключились Центральная избирательная 
комиссия Казахстана и Павлодарская региональ ная 
школа управления.

- Очень важно, чтобы молодые люди поняли, в какой 
стране они живут, и суть процессов, которые ведут к 
преоб разованию республики, - сказала заме ститель 
постоянного представителя ПРООН в Казахстане 
Екатерина Паниклова и призвала участников «кругло-
го стола» поделиться своими идеями по заявленной 
теме.

Между тем, анализируя электораль ную активность 
молодежи в Казахста не, член Центризбиркома РК Марат 
Сарсембаев с сожалением констатиро вал, что нередко 
на вопрос о том, при мет ли тот или иной молодой чело-
век участие в голосовании на предстоящих выборах, 
можно услышать пугающий своим равнодушием ответ: 
а зачем?

Поэтому актуальность поднимаемо го вопроса о 
повышении электораль ной грамотности ни у кого не 
вызывает сомнений.

В рамках данного проекта в 2011 году проводились 
региональные тренинги для молодых избирателей, а 
также был разработан молодежный веб-портал по вопро-
сам выборов. Прошли  пилотные имитационные интер-
нет-выборы в молодежный маслихат Павлодарской 
области.

В мае текущего года самую актив ную молодежь 
области привлекли к уча стию в выборах, - рассказала 
депутат молодежного маслихата Павлодарской обла-
сти Жулдыз Малдыбаева. - Разде лили на две группы, 
и в каждой был выбран свой кандидат. Я руководила 
предвыборным штабом и старалась, чтобы как можно 
больше молодежи поучаствовало в этом процессе. 
Не стану скрывать, мы очень тщательно готовились, 
подошли к этому творче ски. Рассказ о кандидате под-
готовили в стихотворной форме. Было очень интересно! 
Много внимания уделили наглядной агитации. Все было 
по-настоящему. В предвыборной гонке всеми силами 
старались показать изби рателям, что наш кандидат 
близок к народу. Очень сильным был дух сопер ничества. 
И до последнего сохранялась интрига момента. Никто не 
знал, кто же победит на выборах. И к всеобщей радости 
этим победителем оказался наш кандидат.

Проект интересен тем, что тести рование и голосо-
вание проводились в Интернете. Очень напряженная 
борь ба, все было непредсказуемо, - делится победи-
тель интернет-голосования Щербактинского района 
Павлодар ской области Олег Соловьев. - Я при обрел 
бесценный опыт благодаря самым разным образова-
тельным играм.

В конце года в республике состоится серия регио-
нальных тренингов для моло дых членов избирательных 
комиссий.

татьяна кАЗАнЦевА, Астана
Газета «Казахстанская правда», 30.09. 2011г. 

Окно в Азию
казахстанские студенты-предприниматели
увезли сразу шесть бизнес-проектов в малайзию.

На следующей неделе в Куала-Лумпуре(Малайзия) 
стартует очередной Всемирный кубок SIFE (Студенты в 
свободном предпринимательстве). В нынешних мировых 
состязаниях примут участие студенты 40 стран мира. 
Казахстан на мировой арене представит команда SIFE 
UIB. Такое право студенты Университета международного 
бизнеса получили благодаря победе на национальном 
чемпионате сайферов. Кстати, чемпионами страны ре-
бята становятся три года подряд. Малайзия не случайно 
стала местом проведения мировых состязаний студентов-
предпринимателей. На сегодняшний день это одна из са-
мых динамично развивающихся стран Азиатского региона. 
В Малайзии на мировых соревнованиях 3-6 октября мы 
будем представлять шесть наших проектов, - рассказал 
капитан команды SIFE UIB Шакир Исламбакиев. - Конечно, 
мы надеемся на победу, но это не самая главная наша 
цель. На мировом первенстве мы планируем набраться 
опыта, посмотреть какие проекты реализуют команды.

- Я считаю, что молодежь - очень активная, амбици-
озная, - отметила участница движения SIFE UIB Гулжан 
Айтилеу. - Они готовы работать волонтерами на благо 
развития общества и страны. Хотят изменить мир вокруг 
себя в лучшую сторону. Нужно только направить их. В 
Малайзии отечественные сайферы представят свои са-
мые успешные проекты. Они расскажут о том, как можно 
помочь творческим людям достичь финансовой неза-
висимости, как можно повысить качество жизни людей, 
например алматинцев, путем внедрения электронных 
инноваций. Презентуют проект по стимулированию 
использования вторичных ресурсов путем построения 
взаимовыгодного бизнес-процесса между перерабаты-
вающим заводом и фирмами. Кстати, каждый проект, 
который отечественные студенты представят на суд жюри 
мирового первенства, уже запущен и весьма успешно 
реализуется ни родине.

Газета «Новое поколение», октябрь 2011г. 

 Дайджест



Ґ
№

 1
2 

(8
69

) 
қ
аз

ан
 2

01
1 

ж
ы
л

8

 Маман пікірі

Тумысында қабырғалы қалың ел қазақ халқы – шешен халық. Атшыдан бастап 
басшыға дейін ел намысын жоғары ұстаған халық. «Арымнан жаным садаға» де-
ген елміз. Қаз дауысты Қазыбек баба айтқандай, «жау аяғына басылмаған елміз, 
ешбір дұшпан басынбаған елміз, адал көңілімізді жасырмаған елміз, басымыздан 
намыс асырмаған елміз». 

ШеШендік өнер - студент көркі

Тай тұлпар болмайды, бала сұңқар бол-
майды деп кім айтты. Бүгінде құрбыларының 
басшысы, ағаларының атшысы ретінде 
тай бәйгесінде болып, ат бәйгесіне 
қосылғалы жүрген талай жастарымыздың 
бары қуантады. Университетіміздегі 
студенттердің өзін-өзі  басқару жүйесі, 
студенттік деканат жүйесі соның бір айғағы 
деп білемін. 

Бүгінгі қазақ елінде, туған жерімізде 
қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алып, ана 
тіліміздің қоғамдық қызметі жоғарылаған 
кезеңде шешендік сөздің әлеуметтік мәнін 
ұғындыру ісі және мемлекеттік тілде шешен 
сөйлеу мәдениеті мәселесі аса өзекті. Ал 
жастарды шешен сөйлеу  мәдениетіне 
баулу ісі - өз алдына мән-мағынасы зор 
мәселе.

Жо ғ ары оқ у орын д арын д а ше -
шен сөйлеу мәдениетіне үйретудегі 
мақсаттардың бірі - теориялық және 
қолданбалы пән ретінде шешендік өнер 
турасында жүйелі ұғым қалыптастыру, 
т үс ін ік беру. Сол арқылы болашақ 
педагог-психологтарға, филологтарға, 
заңгерлерге, қайраткерлерге қоғами 
маңызды шеберліктің негіздерін меңгеруге 
септесу. Жалпы ілгеріде әрбір кәсіби ма-
маннан ғылыми-әдістемелік білім дәрежесі 
сай болумен бірге, сол ғылым қағидаларын 
шәкірт атаулыға, тыңдаушыға жеткізер 
икем-дағды қажеттілігі, яғни шешен сөйлеу 
мәдениеті де талап етілмек. Маман тілі 
мәселесі дегеніміз де осыдан басталмақ. 
Өз өлкесінде, туған топырағында ана 
тілінде көпшіліктің көңілінен шығардай 
шешендік дағдысы жоқ маманға ойлана 
қарауға тура келеді...

Шешен сөйлеуге баулу мәселесі 
машықтық бағыттың басымдылығымен 
ерекшеленеді. Бұл күрделі шеберлік 
білім мөлшерінің молдығын қажетсінуімен 
бірге өзіндік жеке тәжірибелер негізіндегі 
икем-дағдылармен де тығыз бірлікте 
сомдалады. Мәселен, жағада отырып 
суға түсушілерді бақылау арқылы суға 
жүзуді, малтуды үйрене алмайтынымыз 
сияқты, үнемі жүргізілетін тәжірибелер 
мен жаттығуларсыз шешендік дағдыларды 
бойға бойлату, денеге дарыту мүмкін 
емес. Не болмаса, дұшпандары «аду-
ын аңға» балаған Демосфеннің өз і 
алғашында аузына қиыршық тас салып 
сөйлеп, дауысын жүгіріп жетілдіріп, биік 
құз жартастарға өрмелеу үстінде өлең 
оқып шыңдаған. Қысқасы, әркім мақсатты 
түрде тер төге еңбектенсе, нағыз көсілген 
шешен болатындығын дәлелдей білген. Ал 
қазақтың дүлдүл шешені Жиренше болса 
өзімен айтысатын жан жоқта басындағы 
бөркін қурай басына іліп қойып, сонымен 

таласқа түсетіндігі аңыз желісінен мәлім.
Шешендік дегеніміз не? Ойшылдарға 

сүйене айтсақ, шешендік - к ісі көркі, 
ақылмен билеу өнері. Тіл өнері мен 
сөйлеу мәдениетінің ең жоғарғы сатысы. 
Дидарласушымыздың жүрегі мен ақыл-
ойын баурап алуға, оны не нәрсеге болса 
да сендіруге, иландыруға септесетін бізге 
берілген сый. Кез келген нақтылы зат ту-
ралы шебер сөйлеу өнері және сонысымен 
өзгелерді өз ойына ойыстыра білу. Біліктілік 
пен білімнен, қуатты түйсік пен терең 
сезімнен, санадағы саңлақтық пен ұшқыр 
қиялдан, тер төгу мен ой тербелісінен ту-
ындай келе, білгірліктен кейін тұрады. Сөз 
бен ойға негізделеді. Биік дүниетаныммен, 
ғылым-білімді терең меңгерумен, халықтың 
тұрмыс-тіршілігін, жөн-жосықтарын жүйрік 
танумен, жалпы айтқанда адамзаттың 
рухани мәдениетінен мол хабардар бо-
луымен, ой өрісінің кеңдігімен тамырлас. 
Демек, жас тұлғаға қажетті шешендік 
дегеніміз – тыңдаушылардың жан-сезім 
әлемін сөзінің әдемілігімен, образдардың 
жарқындылығымен, нақыл, ғибрат 
сөздердің ұшқырлығымен толқытатын, 
баурайтын өнер, өзгеше қабілет-қарым, 
тума қасиет, сондай-ақ өскен ортаның, 
үлгілі жандардың, ұлағатты кітаптардың 
тағылым-тәрбиесі, өз дүние-танымының 
нәтижесі.

Ал қазақ шешендік өнерінің тарихи 
тармақтары сан қатпарлы. Ұлттық шешендік 
өнерінің тарамдарын білу - бүгінгі ұтқыр 
ойлы, шешен тілді ұрпақ тәрбиелеудің 
кепілі де. Әлемдік шешендіктану ілімінің 
бір тармағы қазақтың шешендік дәстүрін 
ә л еу м е т т і к  ф е н о м е н т ұ р ғ ы с ы н а н 
таразылағанда белгілі бір әлеуметтік 
ортада, қоғамда, қалай да бір адами 
оқиғаға байланысты қалыптасып, айрықша 
тапқырлықпен, суырыпсалмалылықпен, 
көркем тілмен айтылатын озат ойлар мен 
тәлімді тұжырымдар үрдісі болмақ. Ал  
қазақтың от ауызды орақ тілді  шешен-
билер мұрасының тағылымын рухани 
байлығымыз ретінде кейінгі ұрпаққа қалай 
дәріптеп, оның тереңдігіне, тұңғиығына 
қалай бойлап жүрміз? Мәселен, қазақ 
халқы шешендік  мұрасының жас атаулыға 
жұғысты болар өнегелік-тағылымдық 
қырларының сапына сөздің құдіретті күшке  
ие екендігін аңғартуын,  сөздің өзіндік 
бояуы, дәмі,  адам сезіміне әсер етерлік 
қоңыр иісі бар екендігін, ал оның күші дауыс 
ырғағы арқылы берілетіндігін танытуын; 
шешендіктің ой еркіндігі, сөз еркіндігі, 
ауызекі тілдегі сөздерді әдемі тізбектеп, ора-
лымды орналастыру, тиімділігін күшейтіп, 
қисынды ойға сыйғызуды аңғартуын; 
сөзбен тоқтату, сөзбен жаңылыстыру, 

қарсыласын сөз тыңдарлық жағдайға 
түсірудің орасан  күшті өнер екендігіне 
көз жеткізуін;  тұспалдап сөйлеуге, мег-
зеуге, бернелеуге, символдауға, басқаны 
айта отырып, нені нысаналап отырғанын 
жасыра айтуға, жұмбақтап айтуға, яғни 
терең зейінділік пен ойлылыққа төселтуін; 
астарлап  сөйлеу халқымыздың  мәнері 
екендігін, бұл тек  сөйлеу шеберлігімізді 
ғана емес, сөйлеу мәдениетімізді де таны-
татын, ойлау қабілетімізді аса тереңдетер 
құбылыс екендігін аңғартуын; тапқырлыққа, 
шапшандыққа, тез жауап берушілікке бау-
луын; өзгені тыңдауға, өзгенің өнегелі ісінен 
тағылым алуға жөн сілтеуін қосар едік.

Бұл ретте жерлес ғалым ағамыз, про-
фессор Мәтжан Тілеужанов: «Сөзбен 
қаймықтыру, сөзден жаңылыстыру, жау-
ларын сөз тыңдарлық жағдайға түсіру 
- мықты өнер. Ол қару-жарақтан да 
күшті. Суырылған қылышты қынабына 
қайта тықтыру – қарсыласыңды қаһарлы 
сөзіңмен, тапқырлығыңмен, шешендігіңмен 
иілткенің. Ал бұл ойлау қабілетіңе байланы-
сты, оның күштілігіне, құбылмалылығына 
байланысты»,- деуі әбден құптарлық.

Қысқасы, шешендік – ел келешегі 
жастардың рухын аспандатар өнер. Ал 
қазақтың халықтық рухы орасан. Тек рух 
сақталса ғана, жастар рухын оята білгенде 
ғана халық мерейі, абыройы қаз-қалпында 
болмақ. Рух тұнған тұста ғана қалыптасу 
үстіндегі тұлғаны тұтандырар, ілгерілетер 
идея да күшті. Демек, бүгінде жастардың 
рухын еселеп жандандыра, жаңғырта түсер 
кешенді ойлы істер ауадай қажет. Ал ел 
болашағы - қазақ жастарының рухының 
биіктігі, жоғарылығы – ұлт тәуелсіздігі 
сақталуының бірден-бір айғағы. 

Абат қыдыРШАев, 
п.ғ.д.,  профессор,

педагогикалық факультетінің деканы 

Ұстаздар күні мерекесіне орай 
сәндік- қолданбалы өнер және 
мәдениет бөлімінің студенттік 
деканатының ұйымдастыруымен 
«Ұстаздық еткен жалықпас ...» атты 
мерекелік кеш өтті.

 Осыған орай сәндік-қолданбалы 
өнер және мәдениет бөл ім ін ің 
студенттері толықтай қатысып, ұстаздар 
алдында өнерлерін паш етті. 1-курс 
студенттерінің жүйріктері Сапарғали 
Жанайдар, Колобкова Анна кешті тар-
тымды жүргізді, 1-курс студенттерінен 
құралған «Yellow Submarine» тобы мың 
бұралған билерімен, «Ұстаздарға  ар-
нау» өлеңімен Қарабалаева Жазира, 
Адеубекова Данагүл «Махаббат вальсі» 
композициясымен көрермендерді 
баурап алды. Осындай керемет кеш-
те 1-курс студенттерінен құралған 
«4/2» КТК командасы алғаш сахнаға 
шықса, 2-курс студенттері атсалысқан  
«Палитра Junior» командасы тартымды 
әзілдерін ұстаздарға тарту етті. Кеш 
шымылдығын ашқан мәдениет және 
өнер факультетінің деканы Меңдіғаным 
Мергенбайқызы, сәндік-қолданбалы 
ө н ер жә н е кә с і п т і к  б і л ім б еру 
кафедрасының меңгерушісі Исатай 
Өтегенұлы жылы лебіздерін білдірді. 
Кеш соңында сәндік-қолданбалы өнер 
және мәдениет бөлімінің студенттік 
деканы, дизайн мамандығының 3 
курс студенті Галиева Мейрамгүл 
студенттердің атынан мереке иелеріне 
құттықтау арнады. Мерекелік шараның 
мақсаты - тәуелсіз еліміздің ертеңі 
- жастарымыздың болашақ өміріне 
дұрыс бағыт-бағдар беріп, жас буын 
өкілдерінің қабырғасының қатаюына 
себепші болып, осы тұста бел шеш-
пей, өнімді еңбектің үлгісін таны-
тып жүрген бала жанының бағбаны 
- ұстаздар қауымын төл мерекелерімен 
құттықтап, көңілдерін көтеру еді. Біз 
асыл ұстаздардың дендеріне саулық, 
отбасыларына береке, бірлік, байлық 
және қызметте табыс тілеп, тың 
ізденістермен мұзартты шың басынан 
көрінгейсіздер демекпіз!

Сахып СеРЖАн,
дизайн мамандығының 

2 курс студенті 

Ұстаздық еткен 
жалықпас...

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
ұстаздар күніне арналған мерекелік шара өтті. Кешке қатысқан университет 
ректоры Асхат Сәлімұлы шәкірт жүрегіне білім нәрін сіңірген ұлағатты ұстаздар 
қауымын төл мерекесімен шын жүректен құттықтады.

Ұстаздар мерекесі  - 
дәстүрлі әрі  халықтық мереке

төрағасының орынбасары Әлтайыр 
Ахметов ұстаздарға жүрекжарды тілегін 
жолдап, жаңа оқу жылында шығармашылық 
табыс тіледі. 

Кәсіби мереке күні  абыройлы міндетті 
ақаусыз атқарған, шәкірттерді білім нәрімен 
сусындатқан университеттің «Инновациялық 
жобаларды енгізу» мен «Ең жақсы дәріс» 
байқауларының жеңімпаз бір топ ұстаздары 
ақшалай сыйлықпен марапатталды. 
Сондай-ақ 2010-2011 оқу жылының сараптау 
комиссиясы жұмыстарының нәтижелері 
негізінде өз кафедралары бойынша әріптес 
оқытушылары мен студенттер тарапынан 
кәсіби деңгейін бағалауда алған жоғары 
баллдары үшін төмендегідей оқытушыларға 
алғыс жарияланып, есімдері ерекше 
аталды. Олар: Терещенко Т.А., Сахарнова 
З.Я., Абдушева Г.Ж., Дарбаева Т.Е., 
Утаубаева А.У., Байдулова Л.А., Булатова 
Қ.Б., Рустенова Р.М., Череватова Н.К., 
Ниязбекова А.Б., Орлова Р.И., Амангосова 
М.Г., Искалиева А.У., Мымрина Н.В., Сырым 

«Ұстаздық – ұлы нәрсе!»  деп академик 
Зейнолла Қабдолов айтқандай, шынымен 
осындай ұлы іспен айналысып, шәкіртке 
білім беріп, қатарға қосатын қарапайым 
ұстаздар қауымына деген халық ілтипаты 
ерекше. Шәкіртінің бойынан тек жақсылық 
іздейтін ұстаздардың еңбегі қашан да 
өлшеусіз. 

«Ұстаздар мерекесіне» арналған 
мерекелік кеште ұстаздар еңбегі жоғары 
бағаланып, жас ұрпақтың бәсекеге қабілетті 
білім алуына, салауатты өмір салтын 
ұстанып, олардың ертеңгі күннің қоғамдық-
саяси, экономикалық мәселелерін шеше 
білетін білікті ұрпақ тәрбиелеу жолындағы 
ұстаздардың кұшағы гүлге толып, ерекше 
құрмет көрсетілді.

Аталмыш мерекеде орындалған 
әсем ән мен тәтті күй, белсенді жастар 
тарапынан көрсетілген өнер - жиналған 
ұстаздар қауымының жүрегіне жол тапты. 
Бұл әдемі кешке қатынасқан ҚР БҒМ Білім 
және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

Ж.С., Кузьмичева А.Е., Жұмағалиева 
А.Е., Мұхамбетова Г.Г., Құрмашева Д.Н., 
Биалиева К.К., Жигалин Н.С., Донскова Г.А., 
Винник Р.Э., Ержанова Ұ.Р., Ниязғалиева 
А.Ә., Мүтиев З.Ж., Аронов Қ.Ғ., Нурушева 
Т.И., Полянина О.Г., Қадырғалиева С.И., 
Меңдіғалиева А.С., Калиева А.Т., Ахатова 
Н.К., Ниетова А.С., Опря О.В., Қабошева 
Н.А., Еркеғалиева Г.А., Сәрсенбаева Б.И., 
Қайырғалиев Т.К., Кажимова К.Р., Капленко 
В.П., Амельченко Л.Б., Ерғалиева Г.Ә., 
Жищенко А.Н., Демченко Л.В., Жұмағалиев 

А.Х., Мұханбетжанова Ә.М., Әділбаева 
Н.А., Молдағалиев Б.А., Баюканская 
С.Ф., Жұмағалиева Д.Ш., Мұсағалиева 
Г.Б., Құсайынова С.Н., Бақтығұлова 
Б.Н., Байболсынова А.С., Тастаева Д.К., 
Мұқанғалиева Ж.Қ.,  Нұрғалиева А.М., 
Есеева Г.Н., Аманбаева М.Р., Ауелбаев 
З.Б., Асильбекова Г.А., Батыров  А.Б., 
Власова Н.А., Набиев Ж.Н., Нұржанова 
А.К., Мұттайырова Т.М., Другакова 
Л.А., Жанғалиева Р.У., Мустафина А.С., 
Алтыбаева Ш.М., Мансурова М.А., Комаров 
С.Д., Джубатырова С.С., Сагинова Б.К., 
Садыкова Г.А., Антонова Н.М., Байтлеуов  
Д.М., Жардемова А.Б., Өмірзақов Л.Қ., 
Пальгова В.В., Окунова О.П., Ерғалиева 
А.Т., Алимбаева Г.Б., Попов М.М., Лягавина 
В.Н., Ворфоломеева О.В., Нұрпейісова Н.Е., 
Потиченко Э.Г., Рахимова Ж.А., Абуова 
Р.С., Коленко И.М., Есенқызы Ы., Мұқанова 
М.Т., Мәдір Қ., Хамзин Т., Тілеуханов Н., 
Давлетова Б., Искалиева Ш., Пак Ю., 
Молдашева Б. 
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 «Денсаулық фестивалі - 2011» акциясы аясында қаламызда «Анам, әкем және 
мен – спорттық отбасы!» атты көпшілік жүгіру, эстафеталық жүгіру, қазақ күресінен 
жарыс болып өтті. Шара университет басшылығының шешімімен Атоян атындағы 
қалалық стадионда болып өтті. Жарысқа 1000 студент және көпшілік кроссқа 200 адам 
қамтылды. Жарыс қызық әрі тартымды өтті. 

- «Қазақ күресі 7 салмақ бойынша өту керек еді, ауа-райының қолайсыздығына 
байланысты 4 салмақ категориясынан өтті. Осы жарысты ұйымдастырып өткізуге 
атсалысқан факультет декандарына және дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі 
М.Х.Темірғалиеваға, жаттықтырушы-оқытушылар Қ.И.Исмағұловқа, Т.С.Хасанғалиевке, 
С.А.Бисалиевке алғысымды білдіремін»,- дейді «Ақ Жайық» спорт клубының төрағасы 
Жұбаныш Жардемов.

Сайыс нәтижесінде қазақ күресінен 54кг салмақ дәрежесімен 05101-топ студенті 
Нұрсұлтан Мәдениетов, 60 кг және 66 кг дәрежесімен 05102-топ студенттері Нұрбол Серіков 
пен Бақытжан Сұлтанбек, 90 кг салмақ бойынша 05301-топ студенті Сұңғат Махамбетовтер 
жүлделі І орынға ие болды. Жүлделі орындарға ие болған жеңімпаздар арнайы дипломмен, 
сыйлықтармен марапатталды.

 7 қазан күні «Ақ Жайық» спорт сарайында қалалық ЖОО-ның оқытушылары мен 
қызметкерлері арасында мұғалімдер күніне орай және ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
арналған үстел теннисінен ашық біріншілік болып өтті. 30 спортшы қамтылған 4 ко-
манда үстел теннисінен жарысқа түсті. 

Сайыс нәтижесінде Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы І орынға, М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ ІІ орынға, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ІІІ орынға ие болды.

«Үздік ойыншылар» аталымына ерлер арасында Қаржаубай Досов, Ақылбек Нұрғалиев 
(Жәңгір хан атындағы БҚАТУ) және Асхат Жұмағалиев (М.Өтемісов атындағы БҚМУ) ие 
болса, қыздар арасында үздік болып танылғандар – Ж.Төлеутаева (М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ), Г.Диярова (Жәңгір хан атындағы БҚАТУ), А.Солдатова  (БҚГА).

Аталған командалар мен үздік ойыншылар университет кәсіподақ ұйымының арнайы 
бағалы сыйлықтарымен және спорт клуб дипломдарымен марапатталды.

 Қаламыздағы жоғары оқу орындары мен арнайы оқу орындары студенттер ара-
сында 2 қазан күні «инициатива молодым» ЖО АҚТҚ-ЖҚТБ-ның алдын алу орталығы 
мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен футболдан жарыс болып өтті. 

Жарыс ережеге сай өтті. Жарысқа қатысқан 9 команданың екеуі біздің университетіміздің 
командалары болатын. Жарыс қорытындысымен БҚМУ-дың 1 командасы І орынға және 
БҚМУ 2-ші командасы жүлделі ІІІ орынға ие болды. Ойында ерекше көзге түсіп үздік ойын 
көркетсен жаратылыстану-математикалық факультетінің 3 курс студенті Бақтияр Құрбанов 
«Үздік ойыншы» номинациясын иеленді.

 Университетімізде ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған студенттер ара-
сында шағынфутболдан спартакиада өтті. 

Ережеге сай оқу орнының 7 командасы қатысқан жарысқа 76 спортшы қамтылған еді. 
Спортқа жаны құмар жастар бар күш-жігерін ортаға салып, тамаша ойын көрсетті. Жарыс 
қорытындысы бойынша тарих және құқық факультетінің командасы І орынға, педагогикалық 
факультеті командасы ІІ орынға және ІІІ орынға жаратылыстану-математика факультетінің 
командасы ие болды. Ал IV орынға экономика және басқару факультеті, V орынға БҚМУ 
колледжі, VI және VII орындарға мәдениет және өнер факультеті мен филология факультетінің 
командалары тұрақтаған болатын. 

«Үздік ойыншылар» қатарынан Бахтияр Құрбанов (жаратылыстану-математикалық фак.), 
Ернар Жұмагалиев (тарих және құқық фак.), Алексей Курдюков (педагогика фак.) көрінді.

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған І курс студенттері арасында 
спорттық фестиваль 5 қазан күні болып өтті. 

Жарыс БҚМУ спорт сарайында ережеге сай университеттің 7 факультеті және БҚМУ 
колледжі құрама командаларының 1 курс студенттері арасында өткізіліп, 175 спортшы 
қамтылды. Фестиваль спорттың дартс, шахмат, дойбы, арқан тартыс, және үстел теннисі 
түрлерінен оздырылды.

Спорттық фестивальде бас төреші Ж.С.Жардемов және мәдени-демалыс жұмысының 
жетекшісі М.Қ.Сүлейменов құттықтау сөз сөйлеп, сайысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. 
Жарысқа дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі М.Х.Темірғалиева, кафедра магистрі 
Т.Т.Темешов және оқытушылар мен студенттер жанкүйерлік танытты.

Тамаша тартысты өткен жарыс нәтижесі арқан тартыста тарих және құқық факультеті, 
дартс жарысынан жаратылыстану-математикалық факультеті, дойбыдан филология 
факультеті жеңіске жетті. Сондай-ақ үстел теннисі мен шахмат жарысынан БҚМУ колледжі 
алға шықты.

Жеңіс тұғырынан көрінген командалар университеттің кәсіподақ ұйымының бағалы 
сыйлықтарымен және спорт клуб дипломдарымен марапатталды.

  Қаламыздағы Мұз айдыны шағын футбол алаңында 18-19 қазан күндері ҚазИТЖУ 
студенттері ұжымы Жастар қоғамдық бірлестігі ЖОО арасында шағын футболдан 
жарыс өткізді. 

6 команда қатысқан жарыс қорытындысы бойынша М.Өтемісов атындағы БҚМУ құрама 
командасы жүлделі ІІ орынды қанжығасына байлады. Финалда «Ақжайық» командасының 
дубліне Евразия университетінің командасына 4:5 ұпай айырмашылығымен есе жіберді. 
Жаттықтырушысы: магистрант Б.А.Балыков. 

  Көрнекті  қоғам қайраткері, «Невада-Семей» қозғалысының президенті Олжас 
Сүлейменовтің дәстүрлі жүлдесі үшін М.Өтемісов атындағы БҚМУ Спорт сарайында 
20-21 қазан күндері Орал қаласының ЖОО оқытушылары мен қызметкерлері арасында 
волейболдан турнир өткізілді. 

Жарыс 6 команда арасында өткізіліп, 66 спортшы қатысты. Турнирге тәрбие ісі және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Т.М.Даришева, БҚО ішкі саясат басқармасы 
бастығының орынбасары М.Қ.Төрегелдиев, халықаралық «Невада-Семей» қозғалысының 
вице-президенті Р.А.Тұрсынбаев қатысты. «Ақжайық» СК төрағасы Ж.С.Жардемовты вице-
президент Р.А.Тұрсынбаев «Халықаралық ядроға қарсы «Невада-Семей» қозғалысының 20 
жылдығына» арналған мерекелік арнайы медальмен марапаттады.

Жарыс қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы І орынға, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ІІ орынға, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ІІІ орынға ие болды. 
М.Искаков (Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы), Э.Баудиярова (М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ), Е.Адилов (Жәңгір хан атындағы БҚАТУ) үздік ойыншылар деп танылды. 
Командалар мен үздік ойыншылар арнайы кубоктармен, бағалы сыйлықтармен, диплом-
дармен марапатталды.

Спорт жаңалықтары

Ушел из нашей жизни добрый, свет-
лый человек – дорогая, любимая 

Валентина Васильевна Мухина.
Редкий дар человечности, интелли-

гентности, порядочности…  и бесконечно 
ласковой Души. Все это как-то удивитель-
но,  гармонично и незримо сочеталось в 
Валентине Васильевне.  Она знала всех 
нас не только в лицо – она жила каждым 
из нас, и для всех у нее всегда находилась 
теплая, душевная забота. Прощай, наш 
чуткий и Большой человек!

Коллектив ЗКГУ им. М.Утемисова 
выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой – кончиной 
Мухиной Валентины Васильевны.

Университет басшылығы мен ұжымы 
университет мұражайының меңгерушісі 
Есикенова Меңсұлу Қайыршақызының 
ағасы 

Мұса Қайыршаұлының  
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Университеттің шаруашылық қызметі 
бөлімінің төлқұжатшысы Шынтемірова 
Данагүл Сайынқызының анасы 

Сәуле Сүлейменқызының
қайтыс болуына байланысты универси-
тет ұжымы марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

М.Ө те м і с о в  ат ы н д а ғ ы Б ат ы с 
Қазақстан мемлекеттік университетінде 
студенттерге барлық жағдай жасалған. 
Оқу залдары, спорт залдары, арнайы 
орталықтар мен үйірмелері және басқа 
да арнайы бөлімдер студенттердің 
с а п а л ы б і л і м  а л ы п ,  ж а н -ж а қ т ы 
ақпараттануына қызмет көрсетеді. 
Сондай-ақ студенттердің денсаулығына 
да жіті назар аударылады. Студенттер 
денсаулығына қызмет көрсетет ін 
университеттің дәрігерлік бөлімшесі 
ж ұ мыс ж ас ай ды.  Ол С т удент т і к 
көшесіндегі №1 үйде орналасқан сту-
денттер жатақханасындағы 8 кабинет. 
Жұмыс кестесі 9.00 – 18.00 дейін, түскі 
үзіліс 13.00-14.30. Дәрігерлік бөлімше 
оқу жылына арналған жоспар бойынша 
аурудың алдын ала сақтау шарала-
рын сапалы әрі тиімді жүргізіп келеді. 
Бөлімше дәрігерлері алғашқы дәрігерлік 
тазалық сақтау көмегі, алдын-ала 
жұқпалы ауруларға дәрігерлік тексеріс 
өтк ізу, әр саладағы мамандармен 
бірлесе отырып, студенттерді толықтай 
тексерістен өткізу жұмыстары, сондай-
ақ созылмалы ауруларды есепке алу, 
жасөспірімдерді денсаулық сақтау шара-
ларын қадағалап, әскери комиссариатқа 
тіркеу, санитарлық жұмыстар жүргізу, 
«Д» есепке алынған студенттерді 
белгіленгенуақытында жергілікті тұрған 
емханасына қадағалап жіберу, жүкті 
студент-қыздарды уақытында бақылауға 

студенттер үшін 
дәрігерлік көмек

 Денсаулық

Жизнь - одна, 
          не губите ее!

алу сынды дәрігерлік қызмет жыл бойы 
көрсетіледі. Бөлімше дәрігер маманда-
ры жатақханада тұратын студенттер  
мен оқу орнының 1 курс студенттерін 
толықтай қыркүйек-қазан айларын-
да дәрігерлік тексерістен өткізген. 
Жақында ғана Қан құю орталығының 
қызметкерлерімен бірге «Донор күні» 
өткізілді. Студенттер қан тапсырып, 
арнайы тексерістен өтті. Енді алдағы 
қараша-желтоқсан айларында 1 және 
4 курс студенттері флюрографиялық 
тексерістен өтетін болады дейді дәрігер 
мамандар. Дәрігерлердің айтуын-
ша күніне 20-30 студент дәрігерлік 
қабылдауға келеді екен, олар сырқатына 
байланысты ем алуға №1 емханаға 
жолданады. Сырқаттанған студенттерге 
ақыл кеңестер беріледі. Университет 
қабырғасында өтіп жатырған барлық 
спорттық шараларға да бөлімше 
дәрігерлері қатысып, алғашқы көмек 
көрсетіліп отырады.

Санитарлық-ағарту жұмыстары 
бағытында жатақхана студенттеріне 
санбюллетень құс тұмауы, туберкулез, 
тұмау, нашақорлық, алкоголизм, вирус 
геппатиті, ЖҚТБ(СПИД), гипертания, 
өкпе демікпесі, жел шешек, қызылша, 
құлақ түбі безінің қабынуы және басқа 
аурудың алдын алу бойынша шығарылып 
отырады. Дәрігерлік бөлімше қажетті 
дәрі-дәрмектермен және арнайы құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етілген. 

В период с 19 по 29 октября             
2011 года состоялся республиканский 
декадник по профилактике злоупотре-
бления алкоголем.

Употребление алкоголя становится 
все более индивидуальным, все больше 
появляется личных мотивов и возрас-
тает число факторов, способствующих 
злоупотреблению алкоголем. По оцен-
кам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, превышение допу-
стимого объема потребления алкоголя 
и потребление сверх данного предела 
каждого литра отнимает 11 месяцев 
жизни у мужчин и 4 месяца – у женщин. 
Согласно мировой статистике, потребле-
ние алкоголя является причиной почти 2 
миллионов смертей в год и 4% болезней 
во всем мире ежегодно.

Злоупотребление алкоголем причин-
но связано с более чем 200 болезней и 
состоянием здоровья. Злоупотребление 
алкоголем – один из четырех ключевых 
предотвратимых факторов риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний. 

Причины смертности от злоупотре-
бления алкоголем заключаются не толь-
ко в случайных отравлениях алкоголем, 
в большинстве случаев смертельный 
исход происходит от несчастных случаев 
и насилия, от сердечно-сосудистых, он-
кологических и других заболеваний.

Среди негативных социальных 
аспектов, связанных со злоупотребле-
нием алкоголем, следует выделить рост 
преступности, правонарушений, сирот-
ства, случаев суицида, сокращение рож-
даемости и развал института семьи.

Ежегодно совершаются преступле-
ния в состоянии алкогольного опья-
нения: убийства, причинения тяжко-
го вреда здоровью, изнасилования, 
хулиганство, грабежи, разбои, угоны 
автотранспорта.

Алкоголизм является одной из са-
мых распространенных причин отказа 
от детей и лишения родительских прав. 
У воспитанников детских домов доста-
точно часто наблюдаются отклонения в 
психофизическом развитии вследствие 
алкогольного синдрома плода. 

За последние 3 года отмечается 

снижение заболеваемости вследствие 
употребления алкоголя на 9%.

В целях повышения эффективно-
сти профилактических мероприятий 
по вопросам охраны общественного 
здоровья, в частности, профилактики 
алкоголизма в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы предусмотрен ряд мероприятий, 
направленных на формирование ЗОЖ и 
снижение уровня социально- значимых 
заболеваний, обусловленных поведен-
ческими факторами риска.

Усовершенствована национальная 
антиалкогольная нормативная база в ча-
сти запрета: продажи спиртных напитков 
лицам, не достигшим 21 года (Кодекс РК 
«О здоровье народа и системе здравоох-
ранения» статья 159 (2009г.), наружной 
рекламы и рекламы в печатных издани-
ях, на телевидении и радио (Закон РК 
«О рекламе» 2003г., с дополнениями 
2006г.), распития алкогольных напитков 
в общественных местах (Кодекс РК «Об 
административных правонарушениях 
– 2001г.»), а также ужесточение мер за 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения.

В рамках декадника по профилактике 
злоупотребления алкоголя проводились 
лекции, беседы, тренинги, семинары 
среди школьной и студенческой моло-
дежи по вопросам здорового образа 
жизни и профилактике алкоголизма, 
распространялись информационно-
образовательные материалы, органи-
зован показ  видеороликов в автотран-
спорте, на видеоэкранах города.

Следует подчеркнуть, что пропаган-
да ЗОЖ, в том числе по профилактике 
злоупотребления алкоголем, должна 
проводиться постоянно и не только 
медицинскими работниками, но и на 
уровне школьных, средне-специальных, 
высших учреждений. В формировании 
навыков ведения ЗОЖ также должны 
быть активно задействованы родители, 
которые в первую очередь несут ответ-
ственность за физическое и духовное 
здоровье своих детей.

нурланбаева Альфия,
Заведующая организационно-

методическим отделом ОЦПФЗОЖ
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

 Толғаныс 

Мәңгілік баянды бол, 
бостандығым!

Тәуелсіз елдің ұланы ең алдымен рухани еркіндікті 
сүюі керек. Мұны қалай түсінеміз? 

Ер к і н д і к ке  е ште ң е жет п е й д і . 
Тәуелсіздіктің таңы бұйырған ұландар, 
яғни біздер, бұл күнді сыйлаған ата-
бабаларымызға рахмет айтуымыз 
қажет. Тәуелсіз елде өмір сүріп жатқан 
ұрпақ бақытты. Себебі, біз Ұлы Отан 
соғысын да, Желтоқсан оқиғасын да 
көрмедік. Бұл бақыт баянды болуы үшін 
бүгінгі ұрпақ тәртіпті, ойлары таза болуы 
керек деп ойлаймын. 

М ін е,  ел ім і з д і ң  Тәуел с і з д і г і н 
алғанына да 20 жыл толғалы отыр. 
Осы аз ғана уақыттың ішінде еліміз өз 
бейнесін төрткүл дүниеге паш ете білді. 
Бұл - «Менің Қазақстаным!». Паһ, шіркін! 
Осы бір сөзді кімде-кім болсын ерек-
ше әсермен, терең толғаныспен, бар 
ниетімен айтатын секілді. Шындығында, 
осы сөздің астарына тереңнен көз 
жүгіртсек, осы бір-екі ауыз сөзге қасиет 
те, кұдірет те - бәрі-бәрі сыйып тұр 
емес пе? 

Мен де осы сөзді ерекше толғаныспен 
айтар едім. Себебі, менің елім - ең қуатты, 
ең байтақ, ең қасиетті ел. Олай дейтінім, 
еліміз тәуелсіздігіне күні кеше ғана 
қол жеткізген, қанатын қаққан сарауыз 
балапан секілді жаңа-жаңа қанаттанып 
келе жатса да, ешқандай мемлекеттен 
кем түспейді. Елімнің ұлан-байтақ 
жері, көз тұндырар табиғаты, сылды-
рап аққан өзен-сулары, жайқалған 
жасыл желегі мен жан-жануарлары, 
жер астындағы пайдалы қазбалары - 
бәрі-бәрі мен үшін өте қымбат. Біздің 
осындай байлығымыз бен абыройымыз 
біріншіден, жеріміздің киелілігінен бол-
са, екіншіден, мемлекеттер арасындағы 
қол жеткен жетістіктеріміз, Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегі мен сын-
дарлы саясатының арқасы дер едім. 

Халқымыз ғасырлар бойы кіндік қаны 
тамған жерін, елін, ұлттық салт-дәстүрін 
сақтап қалу үшін қасық қаны қалғанша 

аянбай күрескен, ғасырлар бойы дербес 
ел болуды аңсап келген еді. 

Иә, Тәуелсіздік - бабаларымыздың 
ежелгі арманы. Соңғы бес ғасырда ғана 
қазақ жерінде қаншама ұлт-азаттық 
көтерілістер болды. Азаттық толқынында 
шыңдалған қайсар халқымыз рухын 
жоғалтпады, өжеттігі мен келешекке де-
ген сенімінен, мәдениетінен айырылма-
ды, жасымады. Томирис пен Зарипаның 
ерлігі, Күлтегін мен Тоныкөктің өрлігі 
қалды жадымызда сақталып. Керулен 
өзенінің бойындағы қара таста жатта-
лып, тарихымыздың төрінде, кіндік қаны 
тамған жерінде Бөгенбай, Қабанбай, 
Наурызбай, Райымбектей арыстандай 
айбатты батырларымыздың, Абылай 
мен Кенесарыдай, Керей мен Жәнібектей 
хандарымыздың есімдері мәңгілікке 
есімізде сақтаулы. Бертін келе «Мен, 
мен едім, мен едім» деп ұрандаған 
Исатай мен Махамбет бабаларымыздың 
іздері Нарын құмында сайрап жатыр. 

«Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып 
күн болам», деп қараңғы қапастағы 
қазаққа сәуле шашпақ болып, «Оян, 
қазақ!» деп ұран салып, қалың ұйқыда 
жатқан қайран елінің көзін ашуға бар 
күш-жігерін, ақыл-қайратын жұмсаған 
кешегі Ахмет, Әлихан, Міржақып сынды 
Алаш арыстары бүгінгі тәуелсіздікті 
армандап кеткені ақиқат. Азаттықты 
а ң с а ғ а н  с о л  а с ы л д а р ы м ы з д ы ң 
сынығындай, жұдырықтай жүректерін 
намысқа жаныған қазақ жастары осыдан 
ширек ғасыр уақыт бұрын бүкіл дүниені 
дүр сілкіндірді. Бұл - арқасын аяз қарып, 
табаны көк мұзға тайып, жүздеген 
жылдар бойы тәуелсіздік жолында 
жанталасқан халқымыздың рухты бір 

кезеңі - 1986 жылдың желтоқсаны 
болатын. «Әрбір халықтың өз көсемі 
болсын!» деп ұран көтеріп, жастар 
ерекше бір салтанатпен Республика 
алаңына келе жатты. Алаңда сап түзеп 
тұрған қыз-жігіттер Шәмшінің «Менің 
Қазақстаным» әнін шырқады. Қазақ 
мемлекетінің егемендігі үшін қазақ 
жасағының алдыңғы сапында аянбай 
шайқасқан, өзінің жанкешті ерлігімен 
елге танылған атақты Ақтамберді 
жыраудың «Күлдір-күлдір кісінетіп» деп 
басталатын толғауы да алаң төрінен 
асқақ естілді. Сол сәтте ұл-қыздарымыз 
резеңке таяқты, темір шоқпарлы, сапер 
күрегі, қабаған иттері бар солдаттардың 
қоршауында қалды. Қазақ жастарын 
тәртіпке шақыру үшін 10 мың солдат 
пен курсант жасақшы алаңға жедел 
жетті. Тергеу бөлмелерінде жастарға 
аяусыз қаталдық көрсетілді. Желтоқсан 
көтерілісі кезінде 8,5 мыңнан астам адам 
ұсталып, қаланың сыртына әкетілді, 
тергеуге тартылды. Желтоқсан құрбаны 
Қайрат Рысқұлбековке 1996 жылы 
желтоқсанда ғана «Халық қаһарманы» 
атағы берілді. Еліміздің Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 
17 желтоқсан «Демократиялық жаңару 
күні» деп жарияланды. Иә, тұла бойы 
өжеттілікке толы жігерлі жастарымыздың 
ыстық жүрегінен шыққан намыс оты 
мәңгі өшпей, ғасырлар бойы шұғыласын 
шашып тұрмақ. Тәуелсіздік тақырыбын 
жырламаған ақын, арнап айтылмаған ән 
кемде-кем шығар. 

Ендеше, мен де осы мақаламды 
ақын Зейнолла Әкімжанов ағамыздың 
бір шумақ өлеңімен қорытындылағым 
келеді: 

Ұмытып өткен күннің қастандығын,
Ұлы елім болашаққа басқан мығым. 
Абылай аян берген армандаған, 
М ә ң г і л і к  б а я н д ы  б о л , 

Бостандығым! 
И ә ,  с о н д а й  е р ж ү р е к 

б а т ы р л а р ы м ы з д ы ң  а р қ а с ы н д а 
Тәуе л с і з д і г ім і з г е  қ ол  жет к і з д і к . 
Олай болса, қиындықпен келген 
Тәуелс ізд і г ім ізд і сақтап, елімізд і 
өркендету, болашағымызды нұрлы ету 
біздің қолымызда, замандастар! 

нұркен ӘмІРАШев, 
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің 

1 курс студенті 

Ел болам деген ел ілім, білімге ден қойып, ғылымды игеруді көздейтіні 
аян. Осы жолды таңдаған жұрттың түптің түбінде тілекке қол жететіндігін 
дәлелдеп жату артық. Жастар тәрбиесінде көптеген маңызын жоймайтын 
мәселелер бар. Сондай өзекті мәселелерді шешуде атқарылатын істердің 
бiрі ретінде психологиялық білімді айтар едім. 

Жалпы, адамның сана-сезімі, көзқарасы, оның дүниетанымы әлемдегі шешуші 
факторлардың бірі болып келе жатқандығы даусыз. Демек, қай оқу орны болма-
сын, ондағы беріліп жататын психологиялық білім арқылы біз жас адамдарды 
күнделікті өмірде не болып жатқан құбылыстарды дұрыс талдауға, қоғамдық - 
әлеуметтік және саяси оқиғаларды сауатты бағалауға тәрбиелейміз. Сонымен 
қатар, психология оқушыға, яғни жеке адамға өзінің және өзгенің мінез-құлқы 
мен дүниетанымындағы, көзқарастарындағы жетістіктер мен кемшіліктерді дәл 
танып білуіне көмектесері сөзсіз. 

Өзіңді тани білуде, өзіңді-өзің тәрбиелеуге ықпал етсе, өмірде өз жолыңды ада-
спай, қателеспей тануға септігін тигізсе, оған өзіне және оның  маңайындағылармен 
дұрыс қарым-қатынаста болуға, топпен не ұжыммен жақсы араласуға мүмкіндігін 
берері шүбәсіз. Осы жайттардан-ақ психологияның зор маңызы бар екендігін 
аңғаруға болады. Психологиялық білімнің сан-алуан салалары бар. Ғылымның 
қай саласы болмасын бәрі де адам өміріне қызмет етеді дейміз. Соның бірі 
этноникалық, яғни халықтық психология  деп аталатын білім саласы.

Еліміздің Тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойының қарсаңында, еліміздің 
егемендік алуымен ел ішінде де, қоғам өмірінде де көптеген жаңа өзгерістер бол-
ды. Соның бірі - ұлт мәселесінің қоғамда басты назарға алынуы. Себебі, ұлттар 
мен ұлыстардың арасында көптеген мәселелер туындады. Әрине, бұрын да ұлт, 
халықтың психологияға қатысты мәселелері болып та келді, тек оның оқта-текте 
наным-сенім төңірегінде ауызға алынып, жекелеген еңбектер беттерінен ғана 
көруге болатыны.

Тәуелсіздік қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін алуы, ұлттық сана-сезімінің 
өсуіне ықпал етті. Ұлттың сана-сезімінің тағы бір көрінісі – ұлттық және халықтық 
психологияға бетбұрысы. Ұлт, халық психологиясына қатысты мәселелермен 
өз саласынан шұғылданып, қарастыратын этнопсихология тәрбие үшін маңызы 
зор. Бұл ғылым саласы күнделікті іс-әрекетімен тығыз байланысты. Оқу-тәрбие 
жұмыстары үстінде  жастармен кездесу орайындағы өткізілетін тәрбие шарала-
рында, сол жастарымыздың психология және этнопсихологиядан алған білімдерін 
өмірде пайдалануға үйрету - осы ой-түйіннің басты мақсаты. 

Жастарымызға, өз мемлекеті, өз халқы, өз тілі, өз елінің тарихы, салт-дәстүрі, 
мәдениеті туралы білімдерді қалыптастыру - жастар тәрбиесіндегі бәрімізге ортақ іс. 

Жуырда М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да «Студент жастардың бойына рухани-
құндылықтар мен толеранттылық мәдениетін қалыптастырудың негізгі тетіктері» 
атты семинар-кеңес өтті. Аталған білім ордасында ұйымдастырылған семинар-
кеңесті жүргізген, университет ректоры, академик А.С.Иманғалиев, облыстық 
ішкі саясат департаменті бастығының міндетін атқарушы М.Төрегелдиев және 
қатысушы ғалымдарымыз тарапынан жат ағымдарға шырмалған жастардың 
тағдыры, көршілес облыстарда орын алған қайғылы оқиғалардағы діни 
ахуалдардың күрделі  жайы, сондай-ақ діни сауаттылықты арттыру жайындағы 
дәйекті әрі өткір ой-пікірлер айтылды. Әрине, діни ағымдарға қатысты, соның 
ішінде жат ағымдарға дендеп кіргендердің дені жастардың болуы алаңдатарлық 
мәселе. Ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан мемлекетіміздегі көп ұлтты 
халықтарымыздағы татулық пен тұрақтылықтың болуына, келеңсіз жайттарға жол 
бермеу, т.б. сондай маңызды мәселелер психологиялық факторларды ерекше 
ескерудің қажет екендігін көрсетеді.

темірғали қАйыРғАлИев,
жалпы педагогика, психология және өзін-өзі тану 

кафедрасының аға оқытушысы  

Ұстаз - ұлы тұлға. Ұстаздың алдында бас имейтін адам жоқ. Атақты ғалымдар 
да, өнер жұлдыздары да, қарапайым халық та ұстаздан тәлім-тәрбие алды. Ең 
алғашқы ұстаз адамның жүрегінде мәңгі қалмақ. Өйткені ең алғаш қолыңа қалам 
ұстатып, әріп үйреткен сол алғашқы ұстазың. Біз қазір мектеп қабырғасынан алыс 
жүрсек те ұстаздарымыздың берген білімі мен күн нұрындай төгілген мейірім-
шапағын  жүрегімізде сақтаймыз.

Қазіргі таңда да бізді білім нәрімен сусындатып, бар ұстаздық мейірімін төгіп 
жүрген ұстаздарымызға мың да бір алғыс айтамыз. Ұстаздардың кәсіби мерекесіне 
орай жаратылыстану бөлімінің студенттері өздерінің аяулы да ардақты, жанашыр 
жандардың құрметіне мерекелік концерт ұйымдастырды. Қызығы мен шыжығы қатар 
жүретін ұстаздық өмірде балаға үйретуден жалықпаған мейірімді ұстаздарымыз 
бір сергіп қалды. Ұстаздардың күн нұрындай жүзіндегі қуанышты көргенде өзің 
де ерекше бір сезімге бөленесің. Ұстаз - дара тұлға. Ұстаздықты игеру кез келген 
адамның қолынан келмейді. Өйткені ұстаздық - пәктік айнасы.

Ұстаз - адамгершіліктің кілті. А.Я.Коменскийдің өзі де «Ұстазды күн астындағы 
бірінші тұлға» деп айтты. Өмірін ұстаздыққа арнаймын деген адам қаншалықты 
бақытты десеңізші!?. Ана тек өз баласын тәрбиелеп өсірсе, ұстаз бар халықтың 
баласына жанашыр болады. Ұстаз - өмірдің гүлі, жердегі күн шапағы. Оның ақылы  
тау суындай тасиды. Ұстаздың жаны бұлақтың суындай мөлдір, тап-таза.

Жаратылыстану бөлімінің ұстаздар қауымының біздерге берер білімі де, мейірімі 
де жетерлік. Туған жерімізден, ата-ананың аяулы алақанынан, жан жылуынан 
алыс жүргенде бізге мейірімділік, жаныңды жадыратар жылу сөздер жетіспейді. 
Ол жылулықты біз аяулы ұстаздарымыздан сезінудеміз. Бізге табиғат-ананың 
қойнауындағы сырларды ашуға көмектесуде. Әрқашан бір-бірімізге жанашыр 
болуға, қолдау көрсетуге, жоғары дәрежелі білім алуға, адамгершілік қасиеттерді 
игеруге үйретуде. 

Аяулы ұстаздарымызға арнап, концерттік бағдарламалар қоюмен қатар, қабырға 
үнжариясынан байқау өтті. Мерекелік кеште бөліміміздің студенттері бұлбұлдай 
дауыстарымен ән шырқап, мың бұрала би билеп, хас сөз өнерінің шеберлері 
жүректерінен шыққан жыр шумақтарын оқып, күмбірлеген күйлерін тарту етіп 
көрермендер көңілін бір серпілтті.  

Ұстаздарымыздың елеулі еңбектеріне жеміс, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, мол 
бақыт тілейміз. Сіздердің жүрегімізге берген жан жылуын одан әрі таратуға уәде 
етеміз. 

Салтанат СтАхАновА,
   01204-топ студенті

Жастар тәрбиесі - 
ортақ іс 

Ұстаз - ұлағатым, 
үлгі-өнегем
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

Ұстаз - ұлағатым, 
үлгі-өнегем

Бұрын жазылған  мақалалар  ізімен билік басындағыларға тағы да бір ой салу 
бағытында осы мақаланы жазуға мәжбүр болдым.

Ескерткіш – даңқты адамдарды немесе тарихи оқиғаларды мәңгі есте 
қалдыру үшін жасалатын, идеялық мазмұнының көтеріңкілігімен, құндылығымен 
ерекшеленетін мүсіндік көркем шығарма. Ол өмір шындығын дұрыс пайымдаған 
озық ойлы, терең мазмұнды, таңдаған образының тірлік-тынысын жан-жақты 
бейнелейтін туынды болуы қажет. 

Ескерткіш мүсін халықтың рухын көтеріп, елжандылық пен ұлтжандылыққа 
тәрбиелейтін, ой-санасын өсіретіндей, ұлы тұлға екендігін сездіріп, сендіріп 
тұратындай, адам қызығатындай болғаны жөн ғой. Ондайда қазақтар «тасты да 
сөйлеткен» дейді. 

Біздің Орал қаласындағы руханиятымыздың телегей-теңізі – ұлы Абайға қойылған 
ескерткіш туралы бұлай айта алмаймыз. Оған ондай қасиеттер жетіспейтіні анық 

тағы да еСкерткіштер 
хақында

байқалады: төбесі шошайып, жағы қушиып, екі қолын қусырып, біреуге тағзым етіп 
тұрғандай. Халық санасындағы Абай дөңгелек жүзді, басында тақия, иығында өңірі 
ашық желбегей шапан жамылған, қойнында кітабы, терең ойлы, жеке нар тұлға ретінде 
елестейді. Оның орнында бұдан бұрын болған Абай ескерткіші өте тәуір, адамға жылы 
ұшырайтын еді. Оның тек тұғыры (постаменті) төмен болған соң елеусіздеу болып еді.

Егер ескерткішті мәңгілік десек, болашаққа дұрыс мүсін қалдыруға әлі де мүмкіндігіміз 
бар ғой деп ойлаймын. 

Талай айтылып, жазылып жүрсе де, әлі күнге қазақ халқының батысынан шыққан 
дарынды дарабоздары Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина мен ақиық Махамбетке Орал 
қаласында ескерткіш тұрғызылмауына не дейміз?.. Бұл біздің намыссыздығымызды, 
нашарлығымызды көрсетпей ме?! Бұлардың бәрін кезінде бізден «тартып алып», 
ұлыларымызды ұлықтап, Атырауда ескерткіш қойдырған нағыз ұлт жанашыры, рухы 
биік, қазіргі қазақтың біртуар ұлдарының бірі Иманғали Тасмағамбетовтің парасаттылығы 
мен көрегендігіне бас имеске жайымыз жоқ. Бірақ бұл енді өз ұлыларымызға Оралдан 
ескерткіш көтеруге болмайды деген сөз емес қой.

Астананың 10 жылдығында ақтөбеліктер Астанаға өз жерлестері, қазақтың батыр 
қызы Әлияға ескерткіш орнатқанда, біздің ержүрек Мәншүгімізге ескерткіш қоя алмауы-
мыз өкінерлік жағдай. Шығыстың қос жұлдызын сыңарынан айырғанымыз қайткеніміз? 
Мүмкін, олар Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында табысар...

Елдің ел болып, қазақ халқының еңсесі көтеріле түсу үшін тек материалдық 
құндылықтар ғана емес, рухани жағымыздың да дамып, байи түсу қажеттігін ұғына 
түсуіміз жөн ғой деймін.

Жұмабай нӘБИұлы, 
құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы,

 ҚР Журналистер Одағының мүшесі  

То, что участниками форума являются 
величайшие личности Планеты, вселяет 
уве ренность в положительных результа-
тах борьбы с такими негативными фак-
торами, как экологическая катастрофа, 
алкоголизм, наркомания, коррупция, 
клановость и другие пороки нашего обще-
ства. Примерно такие же пробле мы стояли 
перед жителями Аравийс кого полуостро-
ва, когда начал свою проповедническую 
деятельность про рок Мухаммед.

Одновременно с получением Корана 
по небольшим частям, сурам, в течение 23 
лет Пророк Мухаммед перевоспи тал жи-
телей Аравийского полуостро ва, погряз-
ших в пороках, в одухотво ренный народ, 

Всемирный Форум духовной культуры
(Размышления ученого на форуме, г.Казань, октябрь 2011г.) 

 Духовная культура

вооружил его доктрина ми и принципами 
Корана (закономер ностями общества), 
неуклонно и строго выполняя которые, его 
последователи в течение одного столетия 
создали моно литное государство и затем 
одну из ве личайших цивилизаций мира.

Это сделал один Человек, не умею щий 
читать и писать, не имея совре менную 
нам систему образования, про свещения. 
Но это был Пророк с колос сальной силой 
внушения, убеждения. И он добился таких 
невероятных успехов благодаря своей 
пророческой силе, колоссальным воз-
можностям воспитания, внушения через 
молитвы.

Таким образом, только высокая ду-
ховность может помочь в преодолении 
всех вышеназванных пороков нашего 
времени. 

В период исламского ренессанса 
эта духовность исходила от пророка 
Мухаммеда, также, как на других этапах 
истории от Иисуса, Моисея. 

Наш Форум, представляющий цвет 
всего мирового сообщества, имея нара-
ботки мировых религий, светской науки, 
опираясь на общечеловеческие ценно-
сти, вполне может справиться со своей 
задачей.

Однако некоторые известные ученые, 
политики, журналисты говорят и пишут, 
что противоречия между мусульманской и 
западной цивилизациями непреодолимы. 
Как следствие этих противоречий, они 
предсказывают третью мировую войну, 
обвиняя во всем мусульман как вечных 
экстремистов, террористов, вечных 

неудачников. Такое негативное отношение 
к мусульманам пропагандируется на-
столько широко и мощно, что переносится 
в России на русских, а определенные 
круги запада – и на всех россиян.

Эта глобальная, мощная антиислам-
ская кампания приобрела такую силу, 
размах, что даже в республиках с 70% 
населением - этническими мусульма нами  
- в учебниках школ, вузов от сутствует 
объективная информация об исламском 
ренессансе.

У наших современников, живших 
в Советском Союзе, понятие «ренес-
санс» сочетается только со словом 
«за падный». Прекрасно зная ученых за-

падного ренессанса: астрономов, мате-
матиков, химиков и т.д., они почти ни чего 
не знают о великих представите лях вос-
точного, исламского ренессан са как аль-
Баттани, ар-Рази, аль-Фергани, ат Тусси и 
др., об обсерватории, в которой проводили 
коллективное исследование ученые 100 
стран, включая и Китай.

Все наши современники знают 
Коперника, Джордано Бруно, Галилея. Но 
ни один из опрошенных нами сотен уча-
щихся и студентов Казахстана, Татарстана, 
Башкортостана не мог сказать, кто такой 
аль-Баттани, хотя за шесть-семь веков до 
вышеназванных астрономов он не только 
доказал, что Земля вращается вокруг 
Солнца, но и подсчитал время одного 
оборота, допустив ошибку всего на 24 
секунды. А Коперник читал труды аль-
Баттани и других мусульманских ученых, 
и не скрывал этого.

«Ислам был фактическим родона-
чальником эпохи возрождения» (С.Кооб). 

Такой пробел в знаниях наших со-
временников о восточном, исламском  
ренессансе, хорошо объясняет Большая 
Советская энциклопедия, изданная в 
1980-м году. В ней написано, что Николай 
Коперник впервые совершил переворот 
в естествознании, доказав, что Земля 
вращается вокруг Солнца.

Ведь это явный обман читателей, пря-
мая фальсификация, каких немало.

Открытия в области астрономии, 
математики (арабские цифры, алгебра), 
естествознания  (алхимии, химии, медици-
ны и других наук), богатейшие библиотеки 

(только в одной библиотеке халифа в 
Кордове книг было больше, чем во всех 
библиотеках Европы, взятых вместе), 
дома ученых привели к тому, что Европа 
«ходила в послушных ученицах у ара-
бов». Изучив арабский язык, язык науки, 
в мусульманскую Испанию ехали учиться 
студенты, ученые, врачи, христианские 
монахи. Так, монах Герберт из Аурилака 
в течение трех лет учился в Толедо под 
руководством мусульманских ученых и, 
благодаря полученным знаниям, был из-
бран Папой Римским.

Несмотря на это, представители за-
падного ренессанса утверждают, что 

только они являются наследниками 
древнегреческой и эллинской культуры, 
претендуя на мировое владычество в 
качестве наследника Рима и  Афин.

Сами же древние греки считали 
евро пейцев дикарями, варварами, а 
свои ми учителями называют египтян и 
фи никийцев.

Видя, какую мировую опасность не сет 
такая клевета на Ислам, Папа Римский 
Павел VI в 1974 году устроил при ем веду-VI в 1974 году устроил при ем веду- в 1974 году устроил при ем веду-
щим ученым-исламоведам из Саудовской 
Аравии и извинился перед ними за такую 
клевету Запада.

Но информация об этом не доходи ла 
до масс!

Ватикан издал обстоятельный доклад 
в таком духе – 150-страничный Доку-
мент «Ориентиры для диалога между 
Христианами и Мусульманами».

Однако и этот документ тоже стал из-
вестен только узкому кругу людей.

А информация о каждом (и нередко 
ложном) акте терроризма в СМИ, осо-
бенно по телевидению, тиражируется 
ярко, броско, миллионными тиражами и 
неоднократно. 

О том, насколько далеко зашел Запад 
в нападках на ислам и восточноевропей-
ские, среднеазиатские народы, говорит 
документ американского шефа развед ки, 
«доктрина Даллеса». «Мы бросим все 
силы на оболванивание, одурачива-
ние людей. Будем поддерживать культ 
секса, насилия, предательства, всякой 
безнравственности. Станем разлагать, 
развращать, растлевать людей».

Үстіміздегі жылдың 25 қазанында 
облыс жұртшылығына белгілі ғалым, 
ардагер ұстаздардың бірі Кенжалиев 
Исатай Нәсекенұлы дүниеден озды. 

Ол 1927 жылы 10 маусымда Казталов 
ауданы Саралжын ауылында дүниеге 
келген. Исатай-Махамбет тарихына 
зерттеушілік ғұмырын арнаған ғалым 
ретінде республика жұртшылығына 
танымал, тарих ғылымдарының кандидаты, Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің Құрметті профессоры. 

1951 жылы Орал педагогикалық институтын бітірген соң Казталов аудандық оқу 
бөлімінде мектеп инспекторы қызметін атқарады. 1955 жылы ҚазМУ-дің аспиран-
турасын бітіріп, Алматы ауыл шаруашылығы институтында, Қыздар педагогикалық 
институтында және т.б. жоғары оқу орындарында жұмыс істеді. Осы жылдардан 
бастап Қазақстан тарихы мәселелерін, әсіресе Махамбет, Құрманғазы, т.б. қазақ 
халқының даңқты тұлғаларының өмірін зерттей бастаған. Талай жылғы ізденіс 
нәтижесінде „Махамбет“ (1974), „Казталовка – байырғы атамекен“ (1974), „Исатай 
Тайманұлы“ (1975), „Исатай-Махамбет“ (1991), т.б. тарихи-танымдық кітаптарын 
шығарды. Сондай-ақ „Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары“ (2000), „Бөкей 
облысы“ (1901-1925 жж.), „Жеті жыл соғыстың кесапаты“ (2001), „Бөкей Ордасы“ 
(1801-1850 жж.), (2002) , „Мақамбет“ (2003), „Мәншөк батыр“ (2005) монографиялары 
жарық көрген. Ғалымның мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған 250 ғылыми-
танымдық еңбегі Батыс Қазақстан тарихының келелі мәселелерін көтеріп, нақты 
деректерін айқындауға арналған.

Ұлағатты ұстаз, көрнекті ғалым, өлке тарихының білгірі ретінде, қазақтың талай 
ұл-қыздарының кеудесіне ізгілік пен білім нәрін құйған марқұмның жарқын бейнесі 
оны білетіндердің есінде ұзақ сақталады.

Пейіште нұрыңыз шалқысын, аяулы Аға, ұлағатты Ұстаз! 

м.Өтемісов атындағы Бқму ұжымы

В этих условиях, как пишет первый 
президент Татарстана М.Ш.Шаймиев, 
«Наша задача – донести до людей правду 
о сущности ислама как религии мирной, 
современной,толерантной, способ-
ной позитивно реагировать на вызовы 
времени».

Доведение такой информации до 
масс – главная задача СМИ, современ-
ной системы образования, пропаганды, 
культуры. Так же широко, талантливо, 
ярко, адресно следует писать, показы-
вать, рассказывать каждой аудитории о 
мирном характере ислама, не противо-
поставляя его другим религиям.

Всему этому посвящается наша 
кни га «Исламский ренессанс: Коран, 
На ука, Этика, Просвещение, Культура», 
рекомендуемая для творческого ис-
пользования всеми преподавателями 
как материал по духовно-нравствен ному 
воспитанию молодежи. Не учеб ное посо-
бие или учебник, а основа и материалы 
для творческой работы поч ти всех пре-
подавателей, в системе все го обучения 
и воспитания.

Внимательное изучение опыта про-
рока Мухаммеда, особенно внушения, 
умелая разработка, исходя из этих ос нов, 
системы воспитания, начиная с семьи, 
детского сада, умелое исполь зование 
текстов самовнушения, слов аффирма-
ций, и повсеместное неук лонное внедре-
ние всего этого, исхо дя из достижений 
современных наук, позволит увидеть 
реальные результа ты, о чем говорит наш 
опыт работы в школах и вузах Западно-
Казахстанской области, в институтах 
повышения ква лификации в Уральске, 
Алматы, Аста не. (Отзывы, рецензии, вы-
сказывания слушателей прилагаются). 
Книга – не религиозная, а религиовед-
ческая, но с воспитанием духовности, как 
светской, так и религиозной, формирую-
щая об щечеловеческие ценности.

Политику культуры силы, культуры 
войны должна полностью сменить по-
литика культуры мира.

Разак АБуЗЯРов, 
д.п.н., профессор 

ЗКГУ им. М. Утемисова.

Кенжалиев
исатай 

нәсекенұлы 
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«Бархатный сезон» в ЗКГУ.
Фоторепортаж

менШІк ИеСІ: 
м.Өтемісов атындағы 
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 Біздің студент

Асылханова Елдана Асылханқызы 
2008 жылы Атырау облысы Исатай ауданы 
Жанбай селосындағы жалпы білім беретін 
Х.Нәубетов атындағы орта мектепті үздік 
аяқтап, осы жылдың қыркүйегінде М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің филология факультеті: қазақ 
тілі мен әдебиеті бөліміне күндізгі оқу түрі, грант 
негізінде 1 курсқа оқуға қабылданды. Топтағы 
студенттердің көпшілігінің қолдауымен 2 
қыркүйектен бастап топ басшысы қызметіне 
тағайындалды. Өзінің ұйымдастырушылық 
қабілетімен топтағы студенттерді бір 
арнаға тоғыстырып, олардың арасындағы 
ауызбіршілікті нығайтты. Үлкенді сыйлап 
өскен талапты жас өзінің алғырлығымен 
де, білімділігімен де, ізденімпаздығымен де 
көзге түсіп бөлім мақтанышына айнала білді. 
Елдананың өзге студенттерден ерекшелігі 

тапсырған әрбір іске жауаптылықпен қарап тиянақты орындайтындығында. Бөлім, уни-
верситет арасында өткізіліп жүрген тәрбие жұмыстарында белсенділік танытып, өзгеше 
қырынан көрініп келеді. Университетке қабылданған кезінен бастап өзінің поэзияға 
жақындығымен, ән-жырға құмарлығымен өзгелерден оқ бойы озық келген Елдана өзін 
көптеген жақсы жағынан көрсете білді. Оның проза әлеміндегі тырнақ алды туынды-
лары, поэзия әлеміндегі жауқазын жырлары оқытушылар ұжымы тарапынан жоғары 
бағаланып келеді. Оқуға қабылданған кезінен бастап ғылымға түпкілікті бет бұруы - оның 
жас ғалым ретіндегі ізденісінің айғағы. Өз ой ұшқырлығымен де, сөз көркемдігімен де 
кез-келген жағдайдың шешімін тез тауып, көптеген жарыстарда, дебаттық конкурстарда, 
интеллектуалдық сайыстарда жүлделі орындарға ие болып келеді. 

Елдана - белсенді студент, жас тілші, жас ақын, адал азаматша, ақылды шәкірт және 
оқу үздігі.  Университетке келген күнінен бастап оқу-ғылымға шын ден қойып үздік студент 
ретінде білім белестерін бағындыруда. Қоғамдық жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген бұл 
талапты жас өзге студенттерге үлгі боларлықтай. Елдана өзінің студенттік жылдарында 
мынандай жетістіктерге қол жеткізіп үлгерді:

«Толғауы тоқсан қызыл тіл» атты зияткерлік сайысының «Ұшқыр ойлы студент» 
номинациясының иегері, 2008 жылғы «Бір ел – бір кітап» айлығында белсенділігімен көзге 
түскені үшін «Алғыс хат» иегері, «Желтоқсан жаңғырығы – егемендік» атты көркемсөз 
оқушылар сайысының 3 дәрежелі диплом иегері, «Студенттік көктем – 2009»  фестивалінде 
«Жазба ақындар мүшәйрасы» номинациясының 2 орын иегері, «Алаш мұрасы жастар 
көзімен» Батыс Қазақстан аймақтық конференциясының «Алғыс хат» иегері, «Студенттік 
көктем – 2010» айлық фестивалі аясында өткен «БҚМУ интеллекті – 2010» зияткерлік 
ойынының жеңімпазы,  2010 жылдың 14-24 қыркүйек күндері аралығында М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ  ҚБА және ҚДО-ның «Өзін-өзі тану» курсында 50 сағат көлемінде 
теориялық және практикалық дайындықтан өтіп, «Өзін-өзі тану» сертификатының 
иегері, М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткізілген 
студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурсында ғылымның дамуына үлес 
қосып, өте маңызды да үздік ғылыми жұмыс даярлағаны үшін 1 дәрежелі диплом иегері. 
Ғылыми жетекшісі - Зейнолла Жақсылықұлы Мүтиев (30 қараша, 2010 жыл),  М. Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дағы студенттік өзін-өзі басқару ұйымының құрылғанына 5 жыл толуына 
байланысты «Жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқару ұйымын құрудың 
тиімділігі, тәжірибесі, проблемалары мен перспективалары» атты республикалық 
ғылыми-практикалық конференциясының 3 орын иегері (8 желтоқсан, 2010 жыл), Оқуда, 
тәрбиеде, ғылымда жеткен жетістігі үшін М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың тәрбие жұмысы 
және жастар саясаты жөніндегі проректоры Т.М.Даришеваның арнайы Алғыс хатының 
иегері (29 желтоқсан, 2010 жыл), 8 наурыз Халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай 
университеттің дамуына өзіндік үлесін қосып, оқуда, ғылымда, қоғамдық жұмыста үздік 
нәтиже көрсеткені үшін М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, академик Т.З.Рысбековтің 

Тажкенов Нұрлыбек Алтайұлы 2008 жылы «Үміт» лингвистикалық гимназиясында өте жақсы оқуымен қатар, қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласқан. Осы жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-ға Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына 
грант бойынша оқуға түсіп, білім алуда. Алғашқы күннен бастап көзге түскен талантты да дарынды студенттердің біріне 
айналды. Оқу үлгерімі – 5.

Талаптың мініп тұлпарын

 Ол университет қабырғасындағы 
қо ғамдық ж ұмыс тар ға ара лас ып, 
белсенділігін таныта білді. Атап айтқанда 
университетімізде құрылған «Жас эко-
номист» ЖҚБ белсенді мүшесі болып, 
ондағы өткізілген университеттік, облыстық 
іс-шараларға араласып, өз үлесін қосты. 
Қоғамдық шаралардың бірі «Студенттер 
күніне» байланысты өткізілген облыстық 
пік ір-сайыста командалық есепте І 
орынды иеленіп, «Үздік спикер» атанды. 
«Ақиқат» пікір-сайыс орталығы өткізген 
облыстық дебатта командалық есепте 
ІІІ орынды иеленіп, «Үздік спикер» атан-
ды. 2009 жылы Астана қаласында өткен 
республикалық дебат ойындарына қатысты. 
Университетімізде өткізілген ғылыми кон-
ференцияларда ораторлығымен және 
тақырыпты еркін меңгергендігімен көзге 
түсе білді.Университетішілік ғылыми 
жұмыстар байқауында ІІІ орынды иеленді. 
Облысымыздағы «Нұр Отан» ХДП БҚФ 
және «Жас Отан» жастар қанатының 
белсенді мүшесі. Нұрлыбек экономикадағы 
күрделі бағыттарымен қатар, саяси, тарихи 
мәселелермен айналысқанды ұнатады. Өз 
білімін  қосымша әдебиеттер, электронды 
материалдар көмегімен үнемі  жетілдіріп 
отырады. 2009 жылы «Атамекен» құрылыс 
жасағында қызмет еткені үшін универ-
ситет ректорының «Алғыс хатына» ие 
болды. 2010 жылы БҚО «Нұр Отан» 
ХДП ұйымдастырған «Жемқорлықсыз 

кітапша» пікір-сайыс турнирінде «Үздік 
Оратор» атанды. Сонымен қатар 2009-
2010 жж. университеттік М.Өтемісұлы 
атындағы шәкіртақы иегері болды. Ал 
2010-2011жж. Н.Назарбаев атындағы 

шәкіртақы иегері. 2010 жылы өткен 
облыстық «Интелект-2010» байқауының 
командалық есепте ІІ орын иегері. БҚО 
ішкі саясат басқармасы ұйымдастырған 
«Жыл үздігі - 2010» жүлдесінде «Белсенді 

студент» аталымындағы ІІ дәрежелі 
дипломға ие болды.

2010 жылы Тараз қаласында өткен 
республикалық пікір-сайыс турниріне 
қатысып, командалық есепте «Үздік коман-
да» номинациясын иеленді. 

2011 жылы 14-15 сәуірде Алматы 
қаласында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да «менеджмент» мамандығы бойын-
ша өткізілген «ҚР инновациялық эконо-
микасын басқарушы кадрлар» атты ІІІ 
республикалық студенттік олимпиадасына 
қатысып, командалық есепте ІІІ орынға 
қол жеткізіп, арнаулы сертификатқа ие 
болды. 

2011 жылы 23-24 маусымда ШҚО Өскемен 
қаласы, ҚР Білім және ғылым министрлігі 
ұйымдастырған «Постиндустриалды әлем: 
Ғылым батыс және шығыс сұхбатында» 
атты халықаралық Жастар форумы-
на қатысып, Н.А.Тажкеновтың ғылыми 
мақаласы форумның арнайы жинағына 
енді.

Сонымен қатар Н.Тажкенов әр түрлі 
курс, семинар-тренингтерге қатысып, 
өз біліктілігін арттыру үстінде. Атап 
айтсақ, «Өзін-өзі басқару жүйесіндегі 
менеджмент»(25 ақпан-7сәуір 2009ж., 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ); «Жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамыту және Орал 
қаласы жастары»(7-14 желтоқсан. БҚО Ішкі 
саясат бөлімі, АТиСО институты); «Тренинг 
лидерство и командаобразование»(2009ж. 
қазан. БҚО Ішкі саясат бөлімі) және «Тараз-
2010, пікір-сайысты дамыту курсы».

Тажкенов Нұрлыбек қазіргі кезде «Жас 
экономист» ЖҚБ-нің төрағасы. Нұрлыбектің 
мінезі ашық, адал, адамгершілігі мол, сеніп 
тапсырған жұмыстар мен тапсырмаларды 
толығымен және уақытында орындайды. 
Нұрлыбек Алтайұлының болашақта 
елімізге адал қызмет ететін азамат 
боларына нық сенеміз.  

(Суретте: Нұрлыбек солдан оңға 
қарай үшінші).

Алғыс хатымен марапатталды (6 наурыз, 2011 жыл), Наурыз айының 18-19 жұлдызында 
Сүлейман Демирел атындағы Қазақ-Түрік мемлекеттік университетінде өткен студенттер 
арасындағы III Республикалық қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің олимпиадасында үздік 
нәтиже көрсетіп, университет ректоры Месут Акгүлдің арнайы Алғыс хат иегері атанды, 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері арасын-
да өткізілген дәстүрлі «Студенттік көктем – 2011» фестивалінде үздік нәтиже көрсетіп, 
«Үздік жас тілші» номинациясын иеленді (27 сәуір, 2011 жыл),  Батыс Қазақстан облыстық 
ішкі саясат басқармасы мен «Жүрек толқыны» қоғамдық бірлестігінің Ұлы Жеңістің 66 
жылдығына арнап ұйымдастырған облыстық эссе-шығармалар байқауында 2 дәрежелі 
диплом иегері (3 мамыр, 2011 жыл),  «Батыс Қазақстан облысының Жас ғалымдар кеңесі» 
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен «Қазақстан – менің Отаным!» атты 
қалалық эссе-шығармалар байқауында 3 дәрежелі дипломмен марапатталды (3 мамыр, 
2011 жыл), облыстық XIV «Дала дарындары» байқауында «Әдеби шығарма» аталымы 
бойынша 2 дәрежелі диплом иегері (22 қыркүйек, 2011 жыл).

Оның ғылыми еңбектері «Сәрсен Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан 
кейінгі қазақ руханияты» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағына, 
«Алаш мұрасы жастар көзімен» Батыс Қазақстан аймақтық конференциясының ма-
териалдар жинағына, Шығыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы, «Салауат» 
ШҚО жастар қоғамдық бірлестігі мен «Қайнар» (Семей) университеті ұйымдастырған 
«Жастар бойындағы отбасы және неке құндылықтарын қалыптастыру мәселелері» 
тақырыбында өткен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материал-
дар жинағына, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі 
студенттердің өзін-өзі басқару ұйымы өткізген «Жоғары оқу орындарында студенттік 
өзін-өзі басқару ұйымын құрудың тиімділігі, тәжірибесі, проблемалары мен перспекти-
валары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар 
жинағына енгізілді. Сонымен қатар оның әңгімелері, мақалалары, өлеңдері облыстық, 
университетішілік мерзімді баспасөз беттерінде жарық көріп келеді. Көп жылғы ізденісінің 
арқасында бүгінгі таңда үздік студент, жас ғалым, «Өркен» газетінің тілшісі Елдана 
-«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атындағы» шәкіртақы иегері, университеттің студенттік 
ректоры. Университет қабырғасында тұлға болып жан-жақты жетіліп, дамып келе жатқан 
Елдананың жетістіктеріне қуана отырып, болашақта білікті маман, сапалы кадр болады 
деп үлкен сенім артамыз.

Қыз өссе - елдің көркі
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М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 30 қыркүйек 
күні өткен ғылыми кеңесінде «Белсенді 
жастар» жастар қоғамдық бірлестігі өткізген 
АҚТҚ/ЖҚТБ күреске арналған шағынфутбол 
турнирінде І және ІІІ орын алған М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ командасы құрмет грамота-
сымен марапатталды.

Ғылыми жұмыс және халықаралық бай-
ланыстар  жөніндегі  проректоры Әбілсейіт 
Мұқтар оқытушы-профессор қауымға 2011-
2012 оқу жылына арналған университеттің 
Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспарын және 
Ғылыми кеңестің жаңа құрамын таныстырып, 
бекітті.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
академиялық мәселелер жөніндегі депар-
тамент директоры Шолпан Аққалиеваның 
күндізгі және сырттай оқу түрі студенттерінің 
2010-2011 оқу жылындағы жазғы сынақ-
емтихан сессиясының қорытынды есебі 
тыңдалды.

Қабылдау комиссиясының жауапты 
хатшысы Асқар Аманбаев пен ЖОО-дан 
кейінгі дайындық бөлімінің жетекшісі Шынар 
Мұқанбетованың 2011-2012 оқу жылына 
бакалавриат пен магистратураға қабылдау 
қорытындылары қаралды.

***
Ағымдағы жылдың 17 қазан күнг і 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоратында 
университет ректоры А.С.Иманғалиев ҚР 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ІХ 
халықаралық орыс фестивалінің өтуіне, 
ұлттық өнерді насихаттауға қосқан үлесі 
үшін М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті Алғыс хатпен 
марапатталғанын атап өтті. Сондай-ақ 
осы жарыста ұлттық мәдениетті сақтауда 
жоғары орындаушылық шеберлігін көрсете 
білгені үшін Рахымберлиева Раушан 
лауреат атағымен, жетекшісі Ерғалиева 
Айгүл Темірболатқызы дипломмен 
марапатталды.

2010-2011 оқу жылындағы университет 
бітірушілердің жұмыспен қамтылу жайы 
туралы сараман, мансап және маркетинг 
бөлімі жетекшісі Нұрдәулет Хабадашев есеп 
берді.

Қаралған мәселе бойынша универ-
ситет түлектерінің электрондық каталогы 
құрылуы және 2012 жылдың қаңтарына 
дейін веб-порталда жариялау шарасының 
жалғастырылуы, шағын кешенді мектептер 
үшін қосымша сертификацияланған курс-
тардан өткен түлектер дайындау жұмысын 
ұйымдастыруды жүзеге асыру, жұмыс 
берушілер кеңесін құру, университетті 
бітірген түлектермен кері байланыс орнатуды 
жетілдіру жайында қаулы бекітіліп, факультет 
декандарына, кафедра меңгерушілеріне, 
қосымша білім беру және біліктілікті арттыру 
бөлімінің жетекшісі мен сараман, мансап және 
маркетинг бөлімінің  жетекшісіне жүктелді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 2010-
2011 оқу жылындағы жұмыс нәтижесі бой-
ынша құрылымдық бөлімшелердің және 
ПОҚ рейтингінің қорытындысы жайын-
да стратегиялық даму және аккредиттеу 
орталығы директоры Олег Юров ақпарат 
берді.

Ғылыми кеңесте

2011 жылдың 25-қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде республикалық, облыстық байқаулар мен 
пікір-сайыс турнирлеріне белсенді қатысып,  жүлделі орындарға ие болған 
студенттермен кездесу өткізілді. 

университет 
маҚтаныШтары

Шараның басты мақсаты – оқу 
ордамыздың намысын қорғап жүрген 
студенттердің жеткен жетістіктерін өзге 
студенттерге таныстыру, пікір алмасып, 
ой бөлісу. Аталмыш шараға жоғары 
жетістіктерге қол жеткізген төмендегі 
студенттер қатысты: «Оралхан Бөкей 
атындағы облыстық көркемсөз оқу 
шеберлері» байқауының бас жүлде иегері,  
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1 
курс студенті Таңшолпан Зайнуллина, дәл 
осы байқаудың ІІ орын иегері, қазақ тілі мен 
әдебиеті мамандығының 1 курс студенті 
Нұркен Әмірашев және осы байқаудың 
ІІІ орын иегері университет жанындағы 
колледждің «ақпараттық жүйелер» 
мамандығының 1 курс студенті Шаттық 
Орынбаева, облыстық өзге ұлт өкілдері 
арасындағы «Абай оқулары» байқауының 
І орын иегері тарих мамандығының 2 курс 
студенті Татьяна Оборина, облыстық пікір-
сайыс турнирінің жеңімпазы, мемлекеттік 
және жергілікті басқару мамандығының 4 
курс студенті Мерхан Абдулов және сол 
турнирдің «Үздік спикері» атанған қаржы 
мамандығының 3 курс студенті Нұрсұлтан 
Бисембиев, облыстық «Дала  дарындары» 
жастар шығармашылығы фестивалінің 

жеңімпаздары, би және саз бөлімінің 
студенттерінен құралған «Қорған тобы», 
дәстүрлі музыкалық өнер мамандығының 
4 курс студенті Эльмира Таудаева, 
облыстық «Ауылым - алтын бесігім!» атты 
жас ақындар мүшәйрасының І орын иегері 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 
3 курс студенті Айдана Сұлтанмахмұт 
және осы байқаудың ІІ орын иегері қазақ 
тілінде  оқытпайтын мектептегі қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығының 1 курс 
студенті,  жас ақын Азамат Базарбаев, 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрл і г і  және «Өрлеу» 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
өткізілген «Сұңқар» сауықтыру кешенінде 
мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда 
жұмыс атқаратын мамандардың біліктілігін 
арттыру бойынша республикалық лагерь 
және жастар белсенділерінің мектебіне 
қатысып білімін шыңдап келген БҚМУ 
колледжінің «ақпараттық жүйелер» 
мамандығының 3 курс студенті Үміт 
Жәңг ірова, ұлы ағартушы Ыбырай 
Алтынсаринның 170 жылдық мерейтойы-
на арналған Республикалық студенттер 
мүшәйрасының жеңімпазы қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығының 3 курс 

студенті Жұмагүл Мұрсалова, облыстық 
студенттік құрылыс және «Жасыл ел» 
жастар еңбек жасақтарының ІІІ еңбек 
маусымының жабылу салтанатына арна-
лып өткізілген «Жұмысшы жастар» фору-
мында  облысымыздың «Үздік командир» 
номинациясының жеңімпазы, бастапқы 
әскери дайындық мамандығының 4 курс 
студенті Нұрбек Айтбаев, сонымен қатар 
осы форумда «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақтары бойынша «Ең үздік «Жасыл 
ел» жасағы» номинациясының иегері 
атанған университетімізден құралған 
«Аманат» жасағының командирі, қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс 
студенті Айжангүл Перғалиева. Шара 

Қазан айы студенттердің қуанышты 
күндеріне толы болды. Өйткені 
жаратылыс тану- математика лық 
факультетінің, тарих және құқық 
факультетінің және педагогикалық 
факультетінің 1 курс студенттеріне 
арналған «Қадамың құтты болсын, 
студент!» атты  студенттік қатарға 
қабылдау кеші өтті. 

Кеште университетіміздің І проректоры 
Әсет Сембайұлы 1 курс студенттерін мере-
кемен құттықтап, оқуда табыс тіледі. 1 курс 
студенттеріне салтанатты түрде студенттік 
билет, білім кілті, сынақ кітапшасы табыс 
етілді. Мерекелік концертте одан әрі 
факультет белсенділері мен өнерлі сту-
денттер ән шырқап, би билеп кеш көрігін 
қыздырды.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінің 
1 курс студенттеріне қазан айының 22 
жұлдызында «Студенттерді қатарға 
қабылдау салтанатты кеші» өткізілді. 
Кеш барысында БҚМУ колледжінің  оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Г.Ғ.Исмағұлова 
құттықтау сөз сөйледі. Студенттерді 
қатарға қабылдау кешінде оқу озаты 
Ермұханова Әсемгүл, колледж белсендісі 
Балмұқанова Перизат, студенттік директор 
Жәңгірова Үміт 1 курстың белсенді, озат 
студенттері Орынбаева Шаттық, Әліпов 

Құрманғазы, Жумиев Эльдарға студенттік 
билетті, білім кілтін және сынақ кітапшасын 
табыстады.

Қазан айының 27 күні филология 
факультетінің 1 курс студенттерін қатарға 
қабылдауға арналған «Жас өрендер, 
құтты болсын қадамың!» атты мерекелік 
концерт болып өтті. Қатарға қабылдау 
кешінде университеттің І проректоры  
Ә.С.Тасмағамбетов 1 курс студенттерін 

қадамың құтты 
болсын, студент!

студент атануымен құттықтады. Кешті 
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің студенттік 
деканы Айсара Бөлекбаева мен орыс 
тілі мен әдебиеті мамандығының 2 
курс студенті Кирилл Новиков жүргізді. 
Салтанатты түрде ант қабылдаған 1 
курс студенттеріне факультеттің атау-
лы шәкіртақы иегерлері Е.Асылханова, 

А.Пергалиева, Ж.Губайдуллина білім кілтін, 
сынақ кітапшасын және студенттік билетті 
табыс етіп, 4 жыл бойына бұл  құжаттарды 
абыроймен алып жүрулеріне тілек білдірді. 
Концерттік бағдарламаны М.Өтебашева 
«Әшекейлер сыңғыры» биімен, филология 
бөлімінің студенттері дайындаған «Ұйғыр» 
биімен, Д.Серғалиева Сүгір  термесімен 
әрледі. Сонымен қатар кеш барысында  үш 
тілде өлең оқылды.  

Студенттер ант қабылдады
Мәдениет және өнер факультеті мен 

экономика және басқару факультетінің 
студенттерді қатарға қабылдау кеші 
салтанатты түрде 25 қазан күні өтті. 

Кеш қос факультетт і таныстыру 
мақсатында режиссура мамандығының 
3 курс студенті Раушан Бүркітованың 
«Мамандық әлеміне саяхат» шағын 
музыкалық қойылымымен ашылды. 
Инновациялық әдістемелік жұмысы 
жөніндегі департаментінің директоры 
Олег Юров алғашқы курс студенттерін 
құттықтап, сөз сөйледі. Мәдениет және 
өнер факультетінің деканы Меңдіғаным 
Нағымова, экономика және басқару 
факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Мария Жұмағалиева оқуға 
түскен студенттерге сәттілік тіледі. Бірінші 
курс студенттеріне би және саз өнері 
бөлімінің студенттік деканы Алпамыс 
Шаримов, сәндік қолданбалы өнер және 
мәдениет бөлімінің студенттік деканы 
Мейрамгүл Галиева, экономика және 
басқару факультетінің студенттік деканы 
Асхат Меңдіғалиев салтанатты түрде білім 
кілтін, сынақ кітапшасын және студенттік 
билетті табыс етті. Бойларына елге деген 
сүйіспеншілігі, білімге деген құштарлығы 
қатар байқалған университетімізге жаңадан 
қадам басқан студенттер жалынды 

барысында қатысушылар байқаудан 
алған әсерлерімен бөлісіп, студенттердің 
қойған сұрақ тарына жауап берд і .  
Жұмагүл Амантайқызы «Ғашық болып 
қалмаңдаршы өтінем» өлеңін оқып, жыр 
сүйер қауымды бір серпілтсе, Татьяна 
Оборина Шәкәрімнің «Бұл ән бұрынғы 
әннен өзгерек» әнін шырқап, мерекелік 
көңіл-күй сыйлады. Түрлі байқаулар мен 
пікір-сайыстарда университет намысын 
абыроймен қорғап жүрген талапты да 
талантты жастарға алар асуларыңыз бен 
бағындырар белестеріңіз көп болғай деп 
тілек айтамыз. 

елдана АСылхАнқыЗы

с ө з д е р м е н  а н т 
қабылдады. 

Салтанатты ант 
қабылдаудан кейін 
кеш факультеттің 
белсенді де өнерлі 
ж а с т а р ы н ы ң 
м е р е к е л і к  ә н -
шашуына ұласты. 
М . Т ө л е б а е в 
а т ы н д а ғ ы 
р е с п у б л и к а л ы қ 
шәкіртақы иегері, 
в о к а л д ы қ  ө н е р 
м а м а н д ы ғ ы н ы ң 
4 к урс ст удент і 
Гүлназ Құсайынова, 
о б л ы с т ы қ ,  
р е с п у б л и к а л ы қ 
конкурстардың ла-
уреаты музыкалық 
білім мамандығының 2 курс студенті Азат 
Қабиев, жаңадан құрылған «Жас Нұр» 
аспапты-композициялық тобы, дизайн 
мамандығының 4 курс студенттерінен 
құралған «ХХІ ғасыр» тобы және басқа 
да өнерпаздар өз өнерлерін көрсетті. 
Көңілді әндер мен патриоттық жырға толы 
кеш соңы облыстық «Дала дарындары» 

байқауының бас жүлдегері, би және саз 
өнері бөлімінің студенттерінен құралған 
«Қорған» тобының орындауындағы Қуаныш 
Қисметовтың әнұранға айналған «БҚМУ» 
әнімен аяқталды. 

Алпамыс ШАРИмов, 
би және саз өнері бөлімінің 

студенттік деканы 


