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Біздің жастарымызға мақсаткерлік, болашаққа деген шүбәсіз сенім, 
                         мойымас жігер, кез келген істі қолға алуға деген құлшыныс тән.       Нұрсұлтан Назарбаев

80 жылдық тарихы бар М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай университет студенттері арасында бұрын-соңды болмаған, нағыз сұлулар мен сымбатты 
арулардың  «Фотосәнгер БҚМУ – 2011» байқауы өткізілген болатын. Екі ай көлемінде талай қызықты басынан өткізген, білім 
мен білгірлікті қатар ала жүріп, сұлулық әлеміне саяхат жасаған «Фотосәнгер БҚМУ – 2011» байқауының шешуші, қорытынды 
кеші университеттің акт залында күтпеген заманауи сәттерге толы, тың жаңалықтар мен үлкен табыстарды игерген таңғажайып 
мерекелік кеш ретінде өтті. 

Түрлі тақырыптарды фотосуретпен байланыстырып, қоғамдағы 
өзекті проблемаларды фотосурет тақырыбына арқау еткен бұл 
байқауға қатысуға ниет білдіргендердің саны аз болмады. Қырыққа 
жуық қыз кастингке келіп, он бесі негізгі байқауға таңдалды. Апта 
сайын фотосессия қорытындысы бойынша бір ару қызымыз апта 
жеңімпазы атанса, енді бірі тақырыпты аша білу қабілеті мен фото-
суретке түсу өнері бойынша сарапталып байқаудан тыс қалып 
отырды. Байқау басталғалы екі ай көлемінде, қырық қыздың ішінен 
топ жарып, мәреге жеткен төрт арудың қатарында «халықаралық 
қатынастар» мамандығының 1 курс студенті Айзада Қасиетова, «ди-
зайн» мамандығының 1 курс студенті Эльмира Қазиева, «музыкалық 
білім» мамандығының 1 курс студенті Ару Байғалиева, «биология» 
мамандығының 1 курс студенті Гүлназ Атаева болды. 

Байқау барысында қатысушыларымыз экология тақырыбында 
суретке түскенін айтып кеткен абзал. БҚМУ жанындағы «Fashion 
exclusive» сән театрының дизайнері, «Фотосәнгер БҚМУ» байқауының 
арт-менеджері Нұрлан Ақжігітовтың қолынан шыққан туындылар 
олардың тақырыптарының аша білулеріне үлкен көмек болды. 
Фотосессия соңында қатысушыларымызбен бірге өзен жағалауына 
сенбілік жүргізген болатынбыз. Қаламыздың мөлдір бұлағы Жайық 
өзенінің ластануы бүгінгі таңдағы толғандырар өзекті мәселе екені 

 Фотосәнгер БҚМУ - 2011

АйзАдА -
университеттің  фотосәнгері 

ақиқат. Сонымен қатар, соңғы апталардың бірінде, байқауға 
қатысушыларымыз ретро стиліндегі киімдермен фотосуретке 
түскен болатын. Фотосессия болмас бұрын тың дайындалған 
қатысушыларымыз 70-80 жылдағы киноларды қарап, сол заманның 
тарихына да көз жүгірте білді. Осы аптада рэтро жанры бойын-
ша биші әрі сәнгер А.Тілеуғалиевтен шеберлік-класын алған 
болатын. 

Бұл қорытынды кешке екі ай бойына арулармен жұмыс жасаған 
білікті мамандар, сондай-ақ демеушілер қатынасты. Қорытынды 
кеште мәдениет және өнер факультетінің деканы М.М. Нағымова, 
«Эля» сән үйінің білікті шебері Ш.М. Сапарова, «Жастар жана-
ры» облыстық жастар газетінің бас редакторы В.М.Гайнуллина, 
БҚМУ түлегі, биші, білікті сәнгер Аслан Тілеуғалиев, «АсНұр» 
студиясының директоры А.Ғабдрашитұлы, «БҚМУ Студенттер 
кәсіподағы» ЖҚБ төрайымы А.Перғалиева, «Step up» би 
үйірмесінің жетекшісі С.Даутов, тәрбие ісі жөніндегі бөлім психо-
логы А.С.Жақсығалиева, мәдени-демалыс жұмысының жетекшісі 
М.Қ.Сүлейменов, «Фотосәнгер БҚМУ» байқауының арт- менеджері 
Н. Ақжігітов төрелік етіп, қимыл-қозғалыстарын сараптап, әділ 
бағасын берді.

(Жалғасы 4 бетте)

Қадірлі әріптестер және студенттер!
Сіздерді Жаңа 2012 Ұлу жылымен шын жүректен құттықтаймын!

Өркениетті еліміздің халықаралық үлгідегі жоғары білім мен 
тәрбие беру ісіндегі абыройлы еңбектеріңізге табыс, дендеріңізге 

саулық, отбасыларыңызға амандық, береке-бірлік тілеймін. 
Тәуелсіздігіміз баянды болып, салиқалы саясат пен бағдарлы 

бағыт арқасында кемел келешегімізге кепіл бола білетін 
жастарымыздың, терең білімді, бәсекеге қабілетті 

маман болып қалыптасуларына тілектестігімді білдіремін.
Жаңа жыл жаңа бастамалардың жаршысы, 

табыс пен жақсылықтың жылы болғай! 

                                Ізгі тілекпен,
       Асхат Сәлімұлы Иманғалиев,

 М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
   мемлекеттік университетінің  ректоры                 
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В Западно-Казахстанском государственном университете им. М.Утемисова 
состоялся on-line семинар «Выполнение параметров Болонского процесса в 
ЗКГУ им.М.Утемисова», посвященный Дню образования и проводимого в рамках 
Акции «20 звездных дней - 20 вершин Независимости».

 Университет тынысы

Модернизация образования в Казахстане: 
практика внедрения болонского процесса

Качество высшего 
образования долж-
но отвечать самым 
высоким междуна-

родным требованиям. 
Вузы страны должны 

стремиться  войти 
в рейтинги ведущих 

университетов мира.

 Н.А.Назарбаев

Вопросы образования затрагивают 
интересы всех граждан любой страны. От 
доступности и качества образования зави-
сят перспективы успешного развития госу-
дарства, рост благосостояния населения и 
успехи личной карьеры каждого отдельного 
человека.

В Казахстане идет серьезная модерни-
зация образования и введение новых требо-
ваний к его качеству.  Для международного 
признания национальных образовательных 
учебных программ, обеспечения мобильности 
обучающихся и преподавателей организаций 
образования, а также повышения качества 
образования и обеспечения преемственности 
всех уровней образования в организациях 
образования реализуется единая кредитная 
технология обучения. 

В ЗКГУ им. М.Утемисова предпринима-
ются практические шаги по осуществле-
нию эффективного внедрения параметров 
Болонского процесса: академической мо-
бильности обучающихся и преподавателей, 
модульных образовательных программ, дву-
дипломных программ, сетевых консорциумов 
вузов, академических обменов между вузами-
партнерами и др.  На  оn-line семинаре речь 
шла об этих актуальных вопросах. 

Оn-line семинар предоставил участникам 
необходимые знания по широкому кругу во-
просов, касающихся внедрения кредитной 
технологии обучения в ЗКГУ им. М.Утемисова, 
и дал возможность выработать необходимые 
меры по развитию кредитной технологии обу-
чения, стимулировать его реформирование и 
модернизацию, а также определить конкрет-
ные пути решения имеющихся проблем.

Участниками мероприятия стали 
профессорско-преподавательский состав 
университета, представители учреждений 
высшего профессионального образования 
города, представители общественных и про-
фессиональных организаций, ассоциаций и 
объединений в сфере образования, предста-
вители средств массовой информации.

Интерактивный оn-line семинар отли-n-line семинар отли--line семинар отли-line семинар отли- семинар отли-
чался от других проводимых мероприятий 
рядом ключевых особенностей. Во-первых, 
в работе семинара был задействован весь 
профессорско-преподавательский состав 
университета, во-вторых, была осуществлена 
многоканальная оn-line связь между шестью 
корпусами университета. 

Мероприятие имело ярко выраженную 
практическую направленность: участники 
имели возможность получить актуальную 

информацию от ведущих экспертов о состоя-
нии дел во внедрении параметров Болонского 
процесса в университете, задавать вопросы 
спикерам сразу после их выступлений, что по-
зволило участникам своевременно получать 
необходимые комментарии и разъяснения.

Семинар начался с осуществления мно-
гоканальной оn-line связи с шестью корпусами 
университета.  Спикеры корпуса № 1 начали 
семинар с обсуждения вопроса о разработке 
образовательных учебных программ при 
КТО в ЗКГУ им.М.Утемисова в соответствии 
с Дублинскими дескрипторами. Для показа 
практически разработанных модулей по 
специальностям «Физика», «Математика», 
«Биология» была осуществлена оn-line связь 
с корпусом № 5.  Семинар продолжился в 
корпусе № 1 для обсуждения следующих 
актуальных вопросов: «Механизмы опреде-
ления наполняемости кредитов по типу 
ECTS» и «Академическая мобильность в 
рамках казахстанской модели перезачета 
кредитов по типу ECTS: организационные 
вопросы и механизмы реализации». Оn-line 
связь с корпусом № 2 позволила узнать об 
осуществлении международного сотрудни-
чества в рамках академической мобильности 
студентов и магистрантов на факультете  
экономики и управления. Оn-line связь с 
корпусом № 7 и корпусом № 3 показала 
мастер-класс «Интерактивные методы орга-
низации самостоятельной работы студентов 
в университете». Оn-line семинар закончился 
обсуждением вопросов обеспечения каче-
ства высшего образования в Евразийском 
пространстве в корпусах № 1 и № 4. Особый 
акцент был поставлен на критериях междуна-
родной аккредитации специальностей.

Галия Жусупкалиева, проректор по 
учебной работе ЗКГУ им.М.Утемисова, от-
метила: «Спикерами о������ �еми�ара �в��������� �еми�ара �в�������� �еми�ара �в������� �еми�ара �в��� �еми�ара �в���
ют�� �юди, о�ицетвор�ющие �обой и��о�
вацио��ое развитие �ашего у�ивер�итета. 
Объеди�е�ие таких �пециа�и�тов �а од�ой 
п�ощадке, �озда�ие у��овий д�� обме�а �а�
коп�е��ого ими опыта – за�ог у�пеш�ого 
в�едре�и� кредит�ой тех�о�огии обуче�и� 
в �ашем у�ивер�итете».

По мнению участников, оn-line семинар 
был своего рода площадкой для дискуссий. 
Общение с коллегами дало возможность 
найти принципиально новые пути решения 
существующих вопросов.

Карлыга УТЕГЕНОВА, 
дека� фи�о�огиче�кого факу�ьтета, 

ка�дидат педагогиче�ких �аук, доце�т

ҚазаҚ елінің жарҚын бетбұрысы
 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің                               

20 жылдығына арналған «Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс 
(1991 – 2011 жж.) атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті. 

Конференция жұмысына тарих ғылымдарының докторы, Ресей мемлекеттік туризм 
және сервис университетінің профессоры Дина Ахметжанқызы Аманжолова, Түркия елінен 
тарих ғылымдарының докторы, Мимар Синан көркем өнер университетінің профессоры 
Әбдіуақап Қара,филология ғылымының докторы, Түркологиялық зерттеулер институтының 
ізденушісі Мұрат Сабыр, Қазақстан, Ресей, Украина мен Өзбекстанның жетекші жоғары оқу 
орындарының оқытушылары он-лайн режимінде баяндамаларын ұсынды. Сондай-ақ тарих 
ғылымының докторы, БҚО тарих және археология орталығының директоры М.Сдықов, БҚО 
ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары М.Төрегелдиев, университеттің профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттер қатысты.              

Конференция барысында Қазақстан мемлекеттілігі қалыптасуының құқықтық негіздері, 
Батыс және Шығыс Қазақстанның даму тарихы, ТМД елдерінің бірігу үрдістері, Қазақстанда 
көркем әдебиет қалыптасуының тарихи аспектілері, мемлекеттік тіл дамуының мәселелері, 
қазақ пәлсапасының ерекшеліктері мен оның дамуының мәселелері талқыға салынды. 
Сондай-ақ ғалымдар Қазақстанның конфессияаралық жағдайы, еліміздің тәуелсіздік 
жағдайындағы тұрақты экономикалық дамуының қалыптасуы сынды өзекті мәселелерге 
ой өрбітті.

Инновацияны дамытуда жас ғалымдардың рөлі 
Үстіміздегі жылдың 13 желтоқсан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің ұйымдастыруымен және Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті Қорының қолдауымен «Қазақстанның инновациялық дамуындағы жастар 
ғылыми шығармашылығының рөлі» атты аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік 
конференция болып өтті. 

Тәуелсіздікке 20 жыл: 
дін, қоғам және заң

Батыс Қазақстан  облысы  ішкі саясат басқармасының  қолдауымен  «Жайық» 
деструктивті діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек  орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен Жәңгір хан атындағы БҚАТУ акт залында Тәуелсіздіктің 
20 жылдығы аясында «Тәуелсіздікке 20 жыл: дін, қоғам, және заң» тақырыбында 
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция болды. 

Конференцияға БҚО ішкі  саясат басқармасының  бастығы Т.И.Имашев, Қазақстан 
Мұсылмандар діни басқармасының оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі С.С.Сейтбеков, БҚО Дін 
істері департаментінің директоры Т.Р.Нығметов, БҚМУ ректоры, академик А.С.Иманғалиев 
және профессор Б.Б.Траисов қатысты.

Тарих ғылымдарының  докторы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ  бірінші проректоры 
Ә.С.Тасмағамбетов, БҚО Дін істері департаментінің бас маманы Ғ.Ж.Мәжитов, БҚАТУ жастар-
мен жұмыс  бөлімінің  жетекшісі  М.С.Ержақыпов, БҚО ішкі  саясат басқармасының  бас мама-
ны Л.Шағатай және БҚО ЖОО және арнаулы оқу орындарының ұстаздары мен студенттері, 
аудан әкімінің орынбасарлары, облыс, аудан, қала мешіт имамдары, мектеп психологтары 
қатысып, өз баяндамаларын ұсынды. Конференция барысында Батыс Қазақстан облысы 
ішкі саясат басқармасының қолдауымен дәстүрлі емес дін ағымдары жайында түсірілген 
бейне-фильмі көрермен назарына ұсынылды. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
20 жылдығы қарсаңында өткен конференция жұмысында діни жағдай, жастарымыздың діни 
сауаттылығын арттыру мақсатында  жасалып жатырған және жасалатын жұмыстар туралы 
айтылып, дәстүрлі емес діни ағымдардың елімізде көбейіп отырғандығы, олардың жастарға 
әсері, зиянды әрекеттерінің алдын алу жолдары туралы айтылды. Десек те, жастарға дәстүрлі 
дінді түсіндіріп, жат ағым жетегінде кетуден сақтану жолында әлі де ауқымды шаралардың 
жасалатындығы сөз болды.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да «Батыс Қазақстан облысы тәуелсіздік жылда-
рында» атты экономикалық тақырыптағы факультетішілік конференция өтті. 

Еліміз тәуелсіздік жылдарында
Студенттерді ғылыми тұрғыдан біліктілігін арттыру, ел тәуелсіздігінің 20 жылындағы 

экономикасының дамуына және болашақта гүлденуіне өз ізденістері арқылы үлестерін 
қосатын студенттерді тәрбиелеу шараның мақсат-міндеті болатын. Шараға Жәңгір хан 
атындағы БҚАТУ профессоры Т.Н.Траисов, Шағын бизнес орталығының экономист ма-
маны К.Д. Махмудова және университеттің профессор-оқытушылары мен студенттері 
қатынасты.

Оқытушылар мен студенттер аталмыш тақырыпта баяндамаларын көпшіліктің на-
зарына ұсынып, ғылыми ізденістерінің нәтижелерімен бөлісті. 2 секция бойынша өткен 
отырыста білім берудегі инновация, Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызмет, 
еліміздің 20 жыл ішіндегі экономикасының дамуы және инновациялық даму стратегия-
лары, өндіріске жаңа технологиялар, заманауи ақпараттық бағдарламалар енгізу сынды 
мәселелер көтерілді. 

Озық тәжірибелерін ортаға салған бір топ ғалым-ұстаздар мен студенттер қазіргі таңда 
менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету, елдегі туризм индустриясының қазіргі жағдайы 
және оның ел экономикасына әсерін, олардың шешу жолдарын қарастырды.

Конференцияның басты мақсаты - 
студенттердің ғылыми-шығармашылық 
мүмк інд ік тер ін белсендендіру, жаңа                     
идеялар мен ұсыныстарды талқылау, елдің 
инновациялық дамуына қосар үлесі  мен 
талантты жас ғалымдарды анықтау. 

Конференция жұмысына филология, 
жаратылыстану-математикалық, тарих және 
құқық, экономика және басқару, мәдениет 
және өнер, педагогикалық факультеттерінің 
студенттері, «Жас экономист» жастар 
қоғамдық бірлестігі және «БҚО жас ғалымдар 
кеңесі» жастар қоғамдық бірлестіг інің 
мүшелері қатысып, баяндамаларын оқыды. 

Жиынға Орал қалалық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы Р.Р.Кушигенов, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ҒЖ және ХБ 
жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Ә.Қ. Мұқтар және 
факультет декандары мен оқытушылар 
қатысты.

Конференция барысында Қазақстанның 

инновациялық дамуының ерекшеліктері, 
елдің индустриалды-инновациялық дамуы, 
инновацияны дамытуда жас ғалымдардың 
рөлі сынды мәселелер қарастырылды.

- Жас ғалымдарды еліміздің ғылыми 
мүмкіншіліктерін дамытуға тарту үшін 
қазіргі таңда мемлекетіміздің тарапынан 
үлкен жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, осы 
білім ордасында ғылыммен айналысуға 
қызығушылық танытқан жастар үшін «Жас 
экономист» жастар қоғамдық бірлестігі 
және «БҚО жас ғалымдар кеңесі» жастар 
қоғамдық бірлестігі тұрақты жұмыс жасап 
келеді. Жас ғалымдарға ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен жұмыстану бағытында ақыл-
кеңестер беріп, түрлі шараларға дайындап 
келеміз. Елдің инновациялық дамуына жас 
ғалымдардың үлесі зор. Сондықтан жастар 
білім мен ғылымды ғылыми және тәжірибелік 
тұрғысынан жетік меңгеруі қажет, -дейді 
тарих және құқық факультетінің деканы м.а. 
С.Ғиззатов өз ойымен бөлісіп. 
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  28 қараша мен 11 желтоқсан аралығында 

гуманитарлық бағытта оқитын 1 курстың 21 ма-
гистранты «Актуальные вопросы современных 
гуманитарных наук» атты бағдарлама аясында 
тағылымдамадан өтті. Бұл бағдарлама Ресей халықтар 
достығы университетінің базасында жоспарланды. 
Тағылымдаманың мақсаты қазіргі гуманитарлық ғылымның 
өзекті мәселелерін, мультипәндік тұрғыны ұғыну болып та-
былады. Магистранттар Ресей ғылымдар академиясының 
профессорлары Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева, профес-
сорлар У.М.Бахтикиреева, В.П.Синячкин, Г.Т.Хухуни және 
т.б. дәріс пен шеберлік-кластарынан өтті. МАКМИЛЛАН 
баспаханасының ұйымдастыруымен «Speaking and writing 
natural English» дәріс курсынан өтіп, сертификат алды.

.  М.Өтемісов  атындағы БҚМУ-дың әр  факультетінде  
студенттерге ЖҚТБ туралы толық мәлімет беру, салау-
атты өмір салтын ұстануға шақыру мақсатында «Біз 
өмірді таңдаймыз!» атты ЖҚТБ-ның қазақстандық 
және әлемдегі аурудың алдын алуға арналған шара 
өтті. Жиынға қаламыздағы СПИД орталығының ма-
мандары эпидемиолог А.М.Аслямова, эпидемиология 
бөлімінің меңгерушісі Р.Н.Еламанова, дәрігер-нарколог  
Р.Р.Құрманғалиева қатысып, студенттерге ақыл-кеңестерін 
айтып, ой-пікірлерімен бөлісті. Студенттер арасында «Адам 
организмінде аурудың қандай белгілері бар» тақырыбында 
тренинг өткізілді.

 Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған  
«Жұлдызды 20 күн» аясында университеттің Ғылыми 
кітапханасында «БҚМУ - ғылымның шыңында» атты 
көрме өткізілді. Ұйымдастырылған көрме «Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың кітаптары», «БҚМУ ғалымдарының 
еңбектері» тақырыптарында екі бөлімнен тұрды. 
Тәуелсiз еліміздің 20 жыл уақыт аралығында М.Өтемiсов 
атындағы БҚМУ профессор-оқытушыларының ғылыми 
саласындағы табысы мен жетістіктерін көрсету мақсатында 
ұйымдастырылған көрмеде Елбасымыздың еңбектері, 
Елбасына арналған және Елбасымыздың ел басқару 
жолындағы дамуы туралы кітаптар мен оқу орнының 
профессор-оқытушыларының кітаптары, диссертациялары 
мен ғылыми еңбектері орын алды. Кітап көрмесіне 500-дей 
баспа басылымы қойылды.    

 Экономика және басқару факультетінде «Алтын 
теңге» интеллектуалды сайысы өткізілді. Мақсаты 
ұлттық валютаның тарихы мен маңызын түсіндіру, 
жастарды үнемділікке, қанағаттылыққа тәрбиелеу 
болатын. 

Шараға БҚО филиалының директор орынбасары                   
Г.К. Сатыбалдина, бас маман А. Габдушев, қаржы, экономи-
ка, құқық мамандығының студенттері қатысты.

Теңгенің шығу  тарихы мен бүгінгі күндегі безендірілуі 
туралы бейнефильм көрсетіліп, валютаның тарихы, 
өзгерісі, маңызы туралы мәліметтер ойын негізінде сұрақ 
қою арқылы жүргізілді. Сайысқа түскен топтар ішінен 
жеңімпаздар анықталып,  марапатталды.

 Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай студент-
тер арасында «Тәуелсіз Қазақстан» тақырыбындағы 
қабырға газеттерінің сайысы өтті. Студент жастарға 
эстетикалық және патриоттық тәрбие беру, еліміздің 
тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерін мадақтау және 
насихаттау сайыс мақсаты болатын. Қабырға газеттерінің 
сайысы университеттің барлық оқу ғимараттарында 
өткізілді. Арнайы оқытушылар мен студенттер қатарынан 
құрылған комиссия мүшелері барлық оқу ғимараттарын ара-
лап, студенттердің жұмысын бағалады. Қабырға газеттеріне 
қойылатын басты талап – Қазақстан тарихынан, оның 20 
жылда жеткен жетістіктері мен айтулы күндерінің қамтылуы 
және әсем безендірілуі. 

 Экономика және басқару факультетінде 
«Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының 
оқытушысы Егзалиева Әсел Болатқалиқызы мен 
экономика, маркетинг мамандығы студенттерінің 
ұйымдастыруымен «Желтоқсан жаңғырығы!» атты 
ашық сабақ өткен болатын.

Кешке экономика және басқару факультеті деканының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары М.Ю.Жұмағалиева, «ме-
неджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының оқытушылары 
мен студенттері қатысты. 1 курстың бір топ студенттері 
Желтоқсан оқиғасы жайындағы баяндамаларын оқып, 
слайд, фильмдер арқылы өз ойларымен бөлісті. 

 Мәдениет және өнер факультетінде «Теңге тарихы» 
нумизматика ғылымы туралы студенттерге арналған 
ақпараттық кеш ұйымдастырылды. Кеш мақсаты - 
студенттерді Ұлттық валютамыздың тарихымен танысты-
рып, нумизматика ғылымы туралы түсінік беру. Студенттік 
деканат, топ старосталарының ұйымдастыруымен болған 
кездесуде төл теңгеміздің жарық көріп, айналымға түсу тари-
хы айтылып, мерекелік банкноталар туралы сөз қозғалды.

 Желтоқсанның 8 күні Орталық Азия орталығының 
халықаралық бағдарламалар жөніндегі координаторы 
Айгүл Нұрпейсованың (Алматы) біздің университет 
студенттерімен кездесуі болып өтті. Тұсаукесер бары-
сында студенттер магистратура мен докторантураның 
стипендиялық бағдарламалары туралы толық ақпарат 
алды. Осы бағдарлама аясында әрбір қазақстандық жас-
тар Европа мен Американың алдыңғы қатарлы жоғары 
оқу орындарында оқуға мүмкіндіктері туралы айтылды. 
Бұл жайында  http://www.bilim.kz сайтынан  толық мәлімет 
алуға болады. 

  Мәдениет және өнер факультетінде ҚР 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған тәуелсіздігіміздің 
тарихын кеңінен насихаттап, студенттерді ұлттық 
құндылықтарымызды сақтауға шақыру мақсатында 
оқытушылар, кураторлар мен топтардың арасын-
да «Тәуелсіздігім - тәңірден келген ұлы сый!» атты 
кураторлық сағаттар ұйымдастырылды.

Студенттер Тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағы 
туралы ойларын айтып, көкейлерінде жүрген сұрақтарына 
жауап алып, өзара пікір алмасты. Мұндай тәрбиелік 
шаралардың жастарға үйретері мол.

Уважаемые западноказахстанцы!
Профессорско-преподавательский состав и студен-

чество ЗКГУ им.М.Утемисова от имени высших учебных 
заведений Западно-Казахстанской области выражает 
свою гражданскую позицию и глубокую обеспокоенность 
в связи с событиями в Жанаозене. 

Считаем, что данный инцидент спровоцирован 
хулиганствующими группами. Мы осуждаем тех, кто 
совершил эти преступления, прервав спокойную и со-
зидательную жизнь, ибо нападение на мирных жителей 
- не метод разрешения социальных конфликтов.

Безусловно, подобные противоправные действия 
должны сегодня сплотить всех здравомыслящих людей. 
В нашем обществе должен оставаться приоритет циви-
лизованности и современной демократии, отвечающей 
национальным традициям и общемировым ценностям.

Судьба государства и благополучие каждого - в 
руках самих граждан: не надо поддаваться на призывы 
и происки провокаторов. Такие призывы ведут к тупику, 

к угрозе потери независимости страны, к вырождению 
нации и нищете.

Мы, представители интеллигенции и студенчество, 
призываем всех к благоразумию и сдержанности. 
Казахстан был, есть и остается демократическим госу-
дарством, а наш народ должен быть более проницатель-
ным, мудрым и быть достойным исторической памяти.

Мы уверены, Главой государства и Правительством 
Казахстана предприняты сегодня правильные решения 
для сохранения мира как в регионе, так и в стране. Никто 
не сможет остановить наше поступательное движение  
к лучшей жизни.

Наш народ тысячелетиями стремился к своей не-
зависимости, и этот завоеванный мир мы обязаны со-
хранить во имя Будущего.

С уважением, коллектив Западно-Казахстанского 
государственного университета им.М.Утемисова

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да ағымдағы жылдың 5 желтоқсанында Ғылым күніне арналған «ХХІ ғасыр – 
білім және ғылым ғасыры» атты дөңгелек үстел болып өтті. 

Ғалымдар қазіргі білім мен 
ғылым жайында басқосты

Дөңгелек үстелдің мақсаты Қазақстан Республикасында 
білім және ғылым салаларында жас ғалымдарға 
көрсетілетін қолдауды және университетіміздег і 
жастар ғылымын насихаттау болды. ҒЖ және ХБ 
жөніндегі проректор, т.ғ.д., профессор Ә.Қ.Мұқтардың 
жетекшілігімен өткен бұл кездесуге университеттің 
белгілі ғалымдары, магистрлар, жас ғалымдар және 
магистранттар қатысты. Педагогика факультетінің де-
каны, п.ғ.д., профессор А.С.Қыдыршаев, экономикалық 
теория кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.д., профессор 
Л.И.Мерғалиева университеттің жас ғалымдарымен өз 
тәжірибелерімен бөлісті. Жоғары оқу орнынан кейінгі 
дайындық бөлімінің жетекшісі, п.ғ.к. Ш.Т.Мұқанбетова 
«Университетте жас ғалымдарға қолдау көрсету», Ғылыми 
жұмыстар бөлімінің жетекшісі Э.Ж.Имашев «Правила 
и условия приема граждан Казахстана в аспирантуру 
Российской Федерации», Халықаралық ынтымақтастық 
және академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру бөлімінің 
кеңесшісі С.С.Дрозд «Информация и презентация про-
граммы «Темпус» в Европейском союзе и Казахстане» 

атты баяндамаларын ұсынды. Университет жолдамасы-
мен Стамбул университеті (Түркия) түрік тілі мен әдебиеті 
факультеті, түрік халық ауыз әдебиеті бөлімінде оқып 
жатқан докторант Н.К.Ахатова шетелдік докторантураның 
ерекшеліктеріне тоқталып өтті. Кездесу соңында 1 курс 
магистранты Г.Г.Қапанованың Ресей халықтар достығы 
университетіндегі тағылымдама туралы есебі тыңдалды. 
Дөңгелек үстел аясында университет ғалымдары, 
магистранттардың ғылыми еңбектерінің көрмесі өтті. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында 6 желтоқсан күні М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің басшылығы және кәсіподақ ұйымы соғыс және тылда еңбек 
еткен ардагер-ұстаздармен кездесу өткізіп, оларға  құрмет көрсетті. 

Ректор ардагерлермен кездесті

Кездесуде университет ректоры Асхат Иманғалиев 
сөз сөйлеп, жеңіс туын желбіреткен барлық соғыс 
ардагерлерін, тыл еңбеккерлерін Тәуелсіздік мерекесімен 
құттықтады.

Соғыс жылдарынан кейін біздің университетте соғыс 
және тыл ардагерлері Х.Сүйіншалиев, Қ.Тұрмақов, 
П.Букаткин, Ғ.Сәрсенғалиев, Е.Данскова, Л.Завадская, 
Ш.Жұмағазиева, М. Жолдықайырова және басқа да арда-
герлер қызмет етті.

Университет ұжымы бұл кісілерге әрдайым құрмет 
көрсетіп, салтанатты жиындардың құрметті қонағы ретінде 
шақыруды ұмытқан емес. Кездесу барысында ректор 
университеттің 80 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылатын 
шараларды баяндады. Сонымен бірге бүгінгі таңда өзекті 
болып отырған бірқатар мәселелер айтылып, ардагер 
ұстаздардың ұсыныс-пікірлері де тыңдалды.

Сөз алған ардагерлер қауымы тәуелсіздігіміздің қандай 
қиындықпен келгендігін, егемен еліміздің өсу-өркендеу 
жолдары мен 80 жылдық тарихы бар қара шаңырақтың 
бүгіні жайында баяндап, жасалып жатқан игі шараларға 
ризашылықтарын білдірді. Кеш барысында мәдениет 
және өнер факультет ұжымының дайындаған концерттік 
бағдарламасын ардагерлерімізге көтеріңкі көңіл-күй, жан-
дарына шуақ сыйлады.

Ғалыммен кездесу

Желтоқсанның он үші күні жаратылыстану-математикалық факультетінде ф.-м.ғ., докторы, про-
фессор Н.Т. Темірғалиев студенттер мен магистранттар қауымына, физика және математика кафедрасының 
оқытушыларына математика  курсын мектепте оқытудың проблемалары жөнінде дәріс оқыды. 

Н. Темірғалиев  мектеп курсына арналған оқулық мате-
риалдарына талдау жасай отырып, оқу материалдарының 
мазмұнын қабылдау және оны оқытуда пайдаланудың 
әдістемелік тәсілдерін айқын көрсетті.

Математиканы оқытудағы теориялық ғылыми 
зерттеулердің мәніне аса назар аударып, нақты деректерге 
тоқталды. Мәселен, логарифм, теңдеу ұғымдарын түсіндіру 
негіздерін қарастырды.

Д ә р і с  б а р ы с ы н д а  ауд и т о р и я ғ а  ж и н а л ғ а н 
тыңдаушылармен интерактивті байланыс орнады, өйткені 
әрбір ұғым, түсініктерді баяндағанда оның оқытудағы 
қажеттілігіне көңіл бөліп отырды. Бұл студенттер үшін 
әр сабақтың мақсатына сәйкес атқарылатын жұмыстың 
көзделетін нәтижесін анықтауға және оған жету жолдарын 
дәл көрсетуге үйретті. Сонымен қатар, ғалым дәрісімен 
әрбір есепті шығарудың қажеттілігін білу балаларға белгілі 
бір бағдар беретінін, нәтижелі жұмыс жасауға баулитынын 
көрсетті. 

Қазіргі кезде математиканы мектепте оқытудың про-
блемалары аз көтеріліп жүрген жоқ. Биылғы жылы өткен 
математиктердің І құрылтайы да сөзіміздің айғағы бола 
алады. 

Математиканың мектептерде дұрыс оқытылуы 
мұғалімдердің ғылыми тұрғыдан математиканы түсінуінен 
және оны оқытушыларға жеткізе білуінен ғана емес, оның 
математикалық сауаттылығы мен мәдениеттілігінен, қазіргі 
ақпараттық технологияның жетістіктерін тиімді қолдана 
білуінен байланысты. Сол себепті Н.Т.Темірғалиевтің 
ғылыми-әдістемелік дәрісі тыңдаушылар үшін әсерлі өтті.

Айгүл МЕдЕшОВА, 
жараты�ы�та�у�математика�ық факу�ьтеті дека�ы
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      (Жалғасы. Басы 1 бетте)
Сұлулық тек тәннің ғана емес жанның айнасы, 

сұлулық тек жүзде ғана емес жүректе болуы тиіс. 
Апта сайын түрлі шеберлер класынан дәріс алған 
сайысқа қатысушылар бишілер мен әртістерден, 
вокалистер мен әншілерден, білікті сәнгерлер мен 
психолог мамандардың түрлі тренингтері мен ар-
найы сабақтарына қатынасты. Сахна мәдениеті мен 
сөйлеу мәдениетінен шеберлік-кластарынан өтті. 
Қоғамның өзекті проблемаларын суретпен жеткізе 
білуге үйренді. Алғашқы айналымда әділқазылар 
сайысқа қатысушылардың қазақ ұлттық киім 
үлгісіндегі фотосуреттерін, сонымен қатар, «Body 
art» стиліндегі суреттерін, спорттық суреттерін 
бағалады. Дауыс беру жасырын түрде өткізілді. 
Өкінішке орай, Гүлназ Атаева екінші айналымға 
жіберілмеді. Екінші айналымда қазылар алқасы 
тарапынан Айзада Қасиетова мен Ару Байғалиевалардың 
ер бала бейнесіндегі, экологиялық тақырыбындағы, рэтро 
стиліндегі, ертегі әлеміндегі суреттері ерекше бағаға ие 
болды. Үздік үштіктен көріне білудің өзі - үлкен жеңіс. Осынау 
сында үздік үштіктің қатарында болған Эльмира Қазиева 
үшінші орынға ие болып, дипломант атанды. 

Әділқазылар алқасы жүзден жүйрік болып, талай 
қиындыққа қарамай соңғы мәреге жеткен финалистер 
Айзада Қасиетова мен Ару Байғалиевлардың «Жұлдыздар 
әлемінде» атты фотосуреттері, портреттік фотосуреттері 
және де жалпылай конкурс барысындағы фотосуретке 
түсу қабілеттерін бағалады. Сайыс қорытындысында 
«халықаралық қатынастар» мамандығының 1 курс 
студенті Айзада Қасиетова жеңіске жетіп, «Фотосәнгер 
БҚМУ – 2011» атағы мен тәжін иемденіп, лауреат атанды. 
Сонымен қатар, «ДаоСпорт» фитнес клубына екі айлық тегін 

 Фотосәнгер БҚМУ - 2011

АйзАдА - университеттің  
фотосәнгері 

абонемент, «ЕхФото» фото студиясында тегін фотосессия, 
«Эля» сән үйінен кешкі шаш қойылымына бір жылдық 
тегін абонемент, «АсНұр» студиясының демеушілігімен 
бағалы сувенирді иеленді. Қорытынды кеш барысында 
«Фотосәнгер БҚМУ – 2011» байқауының өтуіне жан-жақты 
атсалысқан қолдаушылар мен демеушілерге арнайы алғыс 
хаттар табысталды. Солардың арасында «режиссура» 
мамандығының 4 курс студенті Айдана Жантақбаева, 
«сәндік өнері» мамандығының 4 курс студенті Нұрлан 
Ақжігітовтің еңбегі орасан зор. Осынау байқауды өткізуде 
өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленген би және саз бөлімінің 
студенттік деканы Алпамыс Өскенбайұлы Шаримовтың жас 
та болса, бас боларлықтай ерлігіне, ұйымдастырушылық 
қабілетіне сайысқа қатысушылар да, көрермендер де, 
әділқазылар алқасы да риза болысты.

Елдана АСылхАНОВА

День индустриализации в АстанеДень индустриализации в Астане
Девятого декабря в республиканском спортком-

плексе «Сары-Арка» в Астане  проводился День 
индустриализации.

На День индустриализации были приглашены пред-
ставители предприятий и организаций, чья деятельность в 
области качества была отмечена на уровне города, области 
или республики. От Западно-Казахстанского государствен-
ного университета им. М. Утемисова в  торжественном 
мероприятии приняли участие директор ЦСРА Юров О.В. и 
руководитель отдела ППСУО Аманбаев А.С.

Официальная церемония началась с награждения сере-
бряных и бронзовых победителей конкурса по социальной 
ответственности бизнеса «Парыз», а также победителей 
конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» и премии 
Президента в области качества «Алтын Сапа».

Участие в награждении приняли Премьер-министр РК 
Карим Масимов, а также члены Правительства. Всего было 
вручено 32 премии.

Президент Республики  Казахстан Нурсултан Назарбаев 
в ходе общенационального телемоста дал старт прорывным 
проектам Карты индустриализации.

На связь с Президентом вышли акимы областей, которые 
доложили о запускаемых проектах, а также рассказали об их 
значимости в развитии регионов.

В этот день заработала новая технологическая секция 
Соколовско-Сарбайского горно-производственного объеди-
нения. Реализация данного проекта увеличит выпуск желе-
зорудного концентрата с содержанием железа 66% на 1,2 
млн. тонн. Это даст возможность производить первичный 

железорудный концентрат в объеме более 18 млн. тонн в год. 
В результате запуска объекта увеличится оборот товарной 
продукции АО «ССГПО» и объемы экспортных поставок в 
Россию и Китай.

В ходе телемоста были запущены заводы по произ-
водству планшетных компьютеров, по выпуску изделий 
медицинского назначения, катодной меди, серно-кислотный 
завод, завод по производству химических реагентов для не-
фтегазовой промышленности и др.

Особое место в презентации заняли объекты «Народной 
стройки». Глава государства дал старт открытию железно-
дорожных линий «Узень - госграница с Туркменистаном», 
«Жетыген-Коргас», участка автодороги Тараз-Шымкент, 
являющегося частью проекта «Западная Европа - Западный 
Китай». Кроме того, в рамках телемоста состоялась презен-
тация Мойнакской ГЭС.

По окончании телемоста деятели культуры, спорта, обще-
ственности приняли участие в награждении победителей кон-
курса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

Президент Нурсултан Назарбаев вручил гран-при кон-
курса «Парыз», а также премии «Индустриальный прорыв» 
и «Лидер индустриализации».

В заключение, Глава страны Нурсултана Назарбаев вы-
ступил с торжественной речью.

По окончании официальных мероприятий состоялся 
гала-концерт звезд казахстанской эстрады.

Олег ЮрОВ,
Директор Це�тра �тратегиче�кого развити� и 

аккредитации ЗКГУ 

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ Қауіпсіздік және 
шаруашылық бөлімінің қызметкерлі қаладағы №2 
Өртке қарсы қызмет бөлімінде қауіпсіздік шаралары 
жайында дәріс алды. 

Қалалық №2 Өртке қарсы қызмет бөлімін ің 
қызметкері Г.Н.Барматова төтенше жағдайлар, өрт 
қауіпсіздігі ережелері туралы, төтенше жағдайлар 
туындағында әрекет ету, алғашқы медициналық 
көмек көрсету жөнінде мол мәлімет берді. Сонымен 
бірге жұмыс орнында қауіпсіздік ережесін сақтап, егер 
төтенше жағдай бола қалған жағдайда тиісті орынға 
дер кезінде хабарласу керектігі ескертілді. Университет 
қызметкерлері дәріс соңында сұрақ қойып, төтенше 
жеғдай, зілзала, дауыл болған жағдайда, мұзға түсіп 
қалған жағдайда не істеу керектігі жайында нақты 
жауап алды.

 6 желтоқсан күні университетте мәжіліс за-
лында теңізде атқарылатын жұмыстар үшін маман-
дар дайындау бойынша SAIPEM компаниясының 
тұсаукесері өткізілді. 

Тұсаукесерді қызметшілерді үйрету мен дамыту 
бойынша маман – Ерғалиева Әсел, оқыту бойынша 
координатор – Мұрадова Мәдина өткізді. 

Кездесуге соңғы курс студенттері шақырылды. 
Тұсаукесерден соң теңіз мамандығын меңгергісі келетін 
студенттер үшін математика мен ағылшын тілі бойынша 
тестілеу өткізілді. 

 Жалпы тіл білімі және аударма кафедрасының 
о қ ы т у ш ы с ы  С . Б . Б е х м ұ х а м б е т о в а н ы ң 
ұйымдастыруымен «Франциядағы мерекелер» 
атты француз тілі үйірмесінің отырысы өтті. Шараға 
оқытушылар мен студенттер қатынасты.

Аударма ісі мамандығының 3 курс студенттері 
С.Показеева, А.Утебаева, М.Медеуовалар кешті 
жүргізді. Олар Франциядағы Рождество, Масленица, 
День взятия Бастилии, ландыш күні, ата-аналар күні 
секілді мерекелердің тарихы туралы әңгімеледі. Шет 
тілі: екі шет тілі мамандығының студенттері француз 
тілінде өлеңдер оқып, ән шырқады және мерекелер үшін 
гүлшоқтарын безендіру ерекшеліктерін көрсетті.

 Университет студенттері арасында «Тәуелсіздік 
шежіресі» шығармалар сайысы ұйымдастырылып, 
8 желтоқсан күні арнайы құрылған алқа шешімімен 
шығармалар іріктелініп алынды. 

Нәтижесінде қазақ тіліндегі Ш. Орынбаеваның, 
орыс тіліндегі О. Беркаированың, ағылшын тіліндегі А. 
Семенованың еңбектері үздік деп танылып, облыстық 
шығармалар сайысына жолдама алды.

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінде 
«Тәуелсіздік – қасиет тұнған ұғым!» бейнебаян 
сайысы оздырылды. М-101 және Аж-303 топтары 
дайындаған бейнебаяндар көрермендер тарапынан 
қолдауға ие болды. Тақырып мағынасы кең ашылған 
еңбектер топ кураторларына таратылды.    

«Атамекен айшықтары» және еркін тақырыпта 
берілген тапсырма бойынша «Бейнелеу өнері және 
сызу» мамандығында білім алып жатқан оқушылардың 
сурет көрмесі ұйымдастырылып, колледж ғимаратында 
орын алған көркем туындылар көпшіліктің ықыласына 
бөленді.

  Ұлт тың  т ә р би е қ ұра лын а айн а л ғ а н 
«Қара жорға» биін кеңінен насихаттап, ұлттық 
өнерімізді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу мақсатында 
университетішілік «Қара жорға» ұлттық би байқауы 
оздырылды. Байқауға «Инабат» би ансамбілінің 
жетекшісі Б.Ғ.Сапарғалиева, «Step up» би клубының 
жетекшісі С.Даутов және университеттің оқытушылары 
мен студенттері қатысты. Бидің үздік қимылдарына 
тәнті еткен жеңімпаздар анықталып, әр факультет 
студенттерінің қатысуымен «Қара жорға» биі биленді.

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ дүниежүзілік та-
рих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы мен 
«Консенсус» саяси клубының ұйымдастыруымен  
«Тәуелсіздік – қазақ рухының қайнар көзі!» атты 
дөңгелек үстел өтті. Жиынға саяси клуб мүшелері, рес-
ми тіркелген саяси партиялар облыстық бөлімдерінің 
жетекшілері, БҚО ішкі саясат басқармасы мамандары, 
БАҚ өкілдері қатысты. Бұл шарада ел тәуелсіздігінің та-
рихи түп-тамыры, 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісінің 
тәуелсіздік үшін маңызы, Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың қазақ елінің тәуелсіздігі 
дамуындағы рөлі, тәуелсіздік жылдары қол жеткен сая-
си, әлеуметтік-экономикалық жетістіктер, тәуелсіздік 
жылдарындағы жоғары білім беру жүйесіндегі рефор-
малар секілді мәселелер қарастырылды.

 Осы оқу жылында БҚМУ-дың 2 студенті КПО 
б.в. компаниясының қаржылай қолдауы нәтижесінде 
стипендияның иегерлері атанды. Жыл сайын 
біздің студенттер Қарашығанақ компаниясының 
бағдарламасына қатысып отырады. 

Сондай-ақ биыл Қарашығанақ Петролиум 
Оперейтинг б.в. компаниясы біздің университеттің 
сұранысына байланысты ең жақсы студенттер мен 
оқытушылардың академиялық оралымдылығын 
жүзеге асыруға қаржылай қолдау көрсетуге шешім 
қабылдады. Аталмыш компания университетіміздің 
оқыт ушылары мен ст удент терін ің шетелде 
оқуларына көмек ретінде 22 000 АҚШ доллары 
көлемінде қаражат бөліп отыр. Осы қаржылай 
қолдаудың арқасында университетіміздің шетелде 
оқитын студенттер мен оқытушылар қатары алдағы 
жылда көбейетіндігіне сенім мол.

Ғалымдардың ғылыми 
еңбегі  бағаланды

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитеті жариялаған 2011 жылы 
ғылым саласындағы атаулы сыйлықтар конкурсында 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғалымдарының еңбектері 
конкурстың келесі кезеңіне сәтті өтті. 

Гуманитарлық ғылымдар бойынша үздiк ғылыми 
зерттеулер үшiн Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықты алу 
конкурсына М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінен тарих ғылымдарының док-
торы Әсет Сембайұлы Тасмағамбетовтің «История 
конфессии Казахстана в конце XVIII – начала XX вв. (по 
материалам ислама и православия)» атты монографиясы 
өтті. Сонымен бірге гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
үздiк жұмыстары үшiн жас ғалымдарға арналған М.Әуезов 
атындағы сыйлықты алу конкурсына М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінен экономика 
ғылымдарының докторы лилия Игоревна Мерғалиеваның 
«Государственная собственность в условиях глобализа-
ции экономики на материалах Республики Казахстан» 
атты монографиялар сериясы мен оқу құралдары өтті 
(Казахстанская правда, 14 декабря 2011 года).

Аталған ғылыми еңбектер күн талабына сәйкестiгi 
және жаңалығымен, құрылған өзгешелiгiмен және 
ғылыми мiндеттердi шешумен ерекшеленетiн теориялық 
және практикалық маңызы бар гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы жарияланған жұмыстар болып табылады. 

Университет ғалымдары Әсет Сембайұлы мен Лилия 
Игоревнаға конкурста жеңіске жетуді тілейміз!

Алғыс хат
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту 
орталығының директоры Ә.Сәтбаев 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
ректоры А.С.Иманғалиевті және 

ұжымды ҚР Тәуелсіздігінің 
20 жылдық мерейтойымен құттықтап, 

әріптестігі үшін алғысын білдіре 
отыра,  университеттің оқытушылары 

И.М.Ломоносов, Г.И.Нестеренко, 
В.Л.Мельников, М.Б.Мансуроваларға 
көрсеткен ғылыми-әдістемелік және 
тәжірибелік көмектері үшін алғыс 

білдірген хат жолдады. Ел тәуелсіздігінің 
мерейтойы қарсаңында жоғары білікті 
мамандар дайындауда шығармашылық 

табыс пен үлкен жетістіктер тіледі.
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математикалық факультетінде А.С. Бисенғазиеваның 
ұйымдастыруымен «Тәуелсіздік - тірегім, мақтанышым 
жүрегім»! тәрбие сағаты өткізілді. Студенттердің  қазақ 
еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, туған жерін сүюге 
шақыру мақсатында ұйымдастырылған сабақ барысын-
да еліміздің тәуелсіздікке қалай қол жеткізгені туралы 
айтылды. Қазақ елі үшін, жері үшін күрескен қазақтың 
ұл-қыздары туралы Желтоқсан оқиғасынан қойылым 
көрсетіліп, «Туған елім», «Қазақ жігіттері»,  т.б. патриоттық 
әндер шырқалды.

 «Жалпы тілі білімі және аударма» кафедрасында 
орыс тілі мен әдебиеті және аударма ісі мамандығы 
студенттерінің арасында шығармашылық кеш 
ұйымдастырылды. Студенттер Ж.Құсайынов, Б.Қамашев, 
А.Егоров, Д.Карнаух, К.Новиков өз шығармаларынан жеке 
туындыларын - өлеңдерін, әндерін, әңгімелерін ұсынды. 
Студенттер шығармашылығын шыңдауда осындай 
кештердің маңызы өте зор. 

 Университетімізде «Қазақстанның жоғары оқу 
орнында кредиттік оқыту жүйесі ақталады» атты 
пікір-сайыс ойыны өткізілді. Шара мақсаты студенттер 
мен оқытушылар арасында кредиттік оқыту жүйесінің 
мәнін терең насихаттау, студенттердің білім кеңістігін 
қалыптастыру болатын.

Білім жүйесін әлемдік білім кеңістігімен кіріктіру 
мақсатын көздеген кредиттік оқыту технологиясының 
ережелері төңірегінде ой-пікірлер айтылды.

 12 желтоқсан күні М.Өтемісов атындағы БҚМУ-
дың мәдениет және өнер факультетінде «Бүгінгі жастар 
білімге құштар ма?» атты дөңгелек үстел өткізілді. 
Студенттерді білімпаздыққа үйрету және тарту шара 
мақсаты болатын. Мәдениет және өнер факультетінің 
деканы, п.ғ.к., доцент М.М.Нағымова Білім және ғылым 
министрлігінің білім саласындағы өзгерістері туралы, жаңа 
қоғам мұғалімі – жаңа талаптарды бойына сіңірген жан-
жақты жетілген маман болу керектігі туралы сөз қозғады.

 Университетімізде студенттердің жат діни 
ағымдардан бойын аулақ ұстауға тәрбиелеу 
мақсатында «Жастар, жат ағымдардан сақтанайық!» 
тақырыбында ақпараттық-түсіндіру кездесуі 
12 желтоқсан күні болып өтті.

БҚО Ішкі саясат басқармасының жетекші маманы 
Г.М.Аргенова, БҚО Дін істер департаментінің бас маманы 
Ғ.Ж.Мажитов қатысты.

Батыс Қазақстан облысындағы діни жағдай бойынша 
түсірген бейнебаян көрсетіліп, студенттерге облысымыз-
да, елімізде орын алып жатқан түрлі діни ағымдар туралы 
ақпарат берілді.

 Ағымдағы жылдың 12 желтоқсан күні 
университеттің ғылыми кiтапханасында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсiздiгiнiң 20 жылдық  мерей-
тойына орай «Казахстан. Путь к вершине» атты бейне 
сабақ өтті.

Сабақта инновациялық технологияларды қолдану 
арқылы тәуелсiз еліміздің жүріп өткен жолдары, қол 
жеткізген жетістіктері туралы бейнебаян  көрсетілді.

Бейне сабақты биология мамандығы студенттерінің 
қатысуымен практикалық орыс тілі кафедрасының доценті, 
ф.ғ.к. О.В.Опря өткізді. Бейнефильм көрсетіліп, Қазақстан 
туралы викториналық жарыстар ұйымдастырылып, сту-
денттер Отан туралы өлеңдер оқыды.

Тәуелсiз Қазақстан, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы, 
Н.Ә.Назарбаев - тәуелсiз мемлекеттiң негiзін қалаушы, 
қазiргi Қазақстан деген тақырыптарда виртуальды көрме 
ұйымдастырылды.

 Университет студенттерінің пікір-сайыс ойында-
рына деген қызығушылықтарын арттыру, 20 жылдағы 
тәуелсіздіктің жетістіктерін насихаттау мақсатында 
«Жасампаздықтың 20 жылдығы!» тақырыбында 
13 желтоқсан күні университетішілік көрсетілім пікір-
талас турнирі өтті. Турнирде Қазақстан Республикасы 
Президентінің халыққа арнаған Жолдауы, Қазақстан та-
рихы мен әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайы 
туралы мәселелер талқыланды.

 13 желтоқсан күні облыстық  білім  басқармасының 
ұйымдастыруымен «Тәуелсіз Қазақстанның 20 жыл 
ішіндегі жетістіктері» облыстық ғылыми-танымдық 
конференциясы ұйымдастырылған болатын. Осы 
ғылыми конференцияда БҚМУ колледжінің 3 курс оқушысы 
Перизат Балмұқанованың ғылыми еңбегі жоғары 
бағаланып, «Экономика жұлдызы» номинациясына лайық 
деп танылды. 

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінде 
13 желтоқсан күні «Рушылдық - ұлттық қасиетіміз 
бе, әлде дерт пе?!» тақырыбында пікірталас 
ұйымдастырылды. Рулық жүйе туралы пікірді ұстанған 
жастар нақты дәлелдерге сүйене отырып, зор мәліметтер 
қорын ұсынды. Сондай-ақ ұлттық қасиетке тән рудың мән-
маңызын атап өтіп, өзара ой бөлісті.

 27 желтоқсан күні балғын балапандар жасыл 
шырша жанына жиналды. Университет басқармасы мен 
оқытушыларының, әкімшілік, шаруашылық қызметкерлерінің, 
университет колледжі оқытушыларының 1-5 және 5-10 жас 
аралығындағы балаларына арналған жаңа жыл мерекелік 
шыршасы №1 оқу ғимаратының акт залында өтті. Кеште 
орындалған әндер мен көңілді қойылымдар балаларға 
шат-шадыман күй сыйлады. Кішкентай бүлдіршіндер де өз 
өнерлерін ортаға салды. 

 20-28 желтоқсан аралығында Жаңа жылдық кеш 
бағдарламасы аясында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің филология, пе-
дагогика, жаратылыстану-математикалық, тарих және 
құқық, мәдениет және өнер, экономика және басқару 
факультеттері және БҚМУ колледжі студенттері арасын-
да мерекені тойлау кештері болып өтті. Мерекелік кеш-
терде әр факультет бағдарламалары бойынша карнавалдық 
кастюмдерін киіп, көңілді қойылымдарын тарту етті. 

Тәуелсіздік тарихы - жасампаздық бастауы
Тарих және құқық факультетінің ұйымдастыруымен №3 оқу ғимаратында ««Тәуелсіздік және ұлттық тарих: 

жасампаздық бастауы»» атты дөңгелек үстел өтті. 
Ел тарихындағы «Тәуелсіздік және ұлттық тарих» мәселесі бағытында өзара пікір алмасып, студенттердің 

отансүйгіштік сезімін ояту мақсатында болып өткен дөңгелек үстелге университет оқытушыларымен қатар ардагер-
ұстаз Х.Ж Сүйіншәлиев, өлкетанушы Жайсаң Ақбай, «Жайық-Пресс» ЖШС бас директоры Ж.Н.Сафуллин, Батыс 
Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының директоры Ә.Т. Жоламанов, Батыс Қазақстан облыстық сотының 
баспасөз қызметінің бас маманы А.Шахин, Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және 
қайта даярлау институтының әдіскері М.М. Исмағұлов, т.ғ.к., БҚГА доценті Д.Д. Сүлейменова, т.ғ.к., БҚГА доценті   Ж.Т. 
Ерназаров, т.ғ.к., Жәңгір хан атындағы БҚАТУ доценті Е.Е. Хайдаров, журналист қауым өкілдері қатысты. 

Жиын барысында Тәуелсіз Қазақстанның жиырма жыл ішіндегі қол жеткізген жетістіктері баяндалып, ардагер-
ұстаздар жас ұрпаққа тәуелсіздіктің қадірін түсіне білуді, ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, оқып білім 
алуларына, елдің көсегесін көркейтуде адал қызмет етулеріне сенім білдірді.

Ел ертеңі бүгінгі тәрбиеден бастау алмақ  
Білім ордасында «Отан – отбасынан басталады!» тақырыбындағы дөңгелек үстел өткізілді. 
Отбасындағы тәрбиені жетілдіру арқылы жас жеткіншектердің бойына ұлттық сана-сезімді, Отанға деген құрмет 

сезімдерін қалыптастыру мақсатында өткен шараға облыстық соғыс және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы, 
тарих ғылымының кандидаты, профессор М.Ә.Мұқанбетов, Ұлы Отан соғысының ардагері, полковник Қ.Х.Гайсин, 
Орал қалалық соғыс және тыл еңбеккерлері ұйымының төрағасы С.Алдабергенов, Орал қалалық «Нұр Отан» 
партиясының кеңесшісі К.А.Петрович, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Н.Н.Пересветов, ардагер-
ұстаз М.Ж.Жолдықайырова қатысты. Кеште Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдық тарихының шежіресі, 
атаулы даталар, жетістіктер, маңызды оқиғалар туралы айтылды. Сонымен қатар, Отанның патриоттарын тәрбиелеу 
үшін, отбасындағы, білім ошақтарындағы тәрбие жұмысын жандандыру мәселелері туралы ой-пікірлер ортаға салынды. 
Жастардың тәрбиелі, білімді, бәсекеге қабілетті, елдің азаматы болып қалыптасуларына өнегеге толы өмір жолдарынан 
сыр шертіліп, тәлім мен тәрбие бағытындағы ақыл-кеңестер айтылған мұндай шаралардың септігі мол.

Жастар «алған білім мен ғылымды ел 
кәдесіне жаратамыз» дейді
Желтоқсанның он екісі күні «XXI ғасыр – бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман» тақырыбында 

дөңгелек үстел оздырылды. 
Студенттердің қоғамдық ортадағы белсенділігін арттыру, студенттердің оқу үрдісіндегі қол жеткізген табыстарын, 

БҚМУ-дың білім жүйесін әлемдік және республикалық көлемде таныту мақсатында ұйымдастырылған бұл шараға 
университет студенттері қызығушылықпен қатысты. 

Студент жастар қазіргі заман - білім мен ғылымның ғасыры екендігін тілге тиек етіп, еліміздің экономикасын көтеру 
бағытында түрлі ауқымды шараларды қолға алу, тек білім алып қана қоймай, алған білім мен ғылымды ел кәдесіне 
жарату керек деп, оң пікірлер айтқан белсенді жастар елдің ертеңіне алаңдаушылықтарын аңғартты осы дөңгелек 
үстелде. 

Жаңа ғасыр студенті қандай?
Мәдениет және өнер факультетінде 13 желтоқсан күні «XXI ғасыр студенті кім және қандай?» тақырыбында 

дөңгелек үстел өткізілді. 
Қазіргі заман студенттерінің көзқарастары мен тыныс-тіршілігін анықтап, таным-түсініктерін зерделеу мақсатында 

ұйымдастырылған іс-шараға факультет оқытушылары мен студенттері қатысты.  Дөңгелек үстелде ХХІ ғасыр студенті 
қандай болуы керек және заман талабына сай болу үшін не істеу қажет деген сұрақтар қаралды. Өз ойларын ортаға 
салған жастар жаңа ғасырдың студенттері білімді, жігерлі, өз кәсібінің майталман шебері, елдің ертеңін ойлайтын, 
келешек ұрпаққа үлгі болар жан-жақты тұлға болуы қажет деген ұстанымды көздеді. Ол үшін білім алып, ғылыммен 
айналысып, еліміздің ұлттық құндылықтарын біліп қастерлеуді, тарихымызды, тіліміз бен мәдениетімізді ұлықтау 
керектігі ерекше айтылды.

Мамандар жас педагогтарға ауылға 
баруға кеңес берді
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да «Дипломмен ауылға»  жобасы бойынша студенттер арасында дөңгелек үстел 

өткізілді. Бұл шараның мақсаты - әлеуметтік жобаның елімізде және өңірімізде жүзеге асырылуына талдау 
жасау, ауылға білімді студенттерді жұмылдыруға атсалысу. 

Дөңгелек үстелде БҚО ІСБ жастармен жұмыс бөлімінің бастығы Б.М.Хайруллин, «Нұр Отан» ХДП облыстық «Жас 
Отан» жастар қанатының жетекшісі Д.Қ.Кадралиев дипломды мамандардың ауылға баруы қажеттігі  туралы болашақ 
мамандарға ақыл-кеңестерін берді. Сондай-ақ кездесуде Елбасының халыққа арнаған Жолдауы, «Дипломмен ауылға»  
бағдарламасының тиімділігі мен нәтижесі, Білім және ғылым министрлігінің педагогтар статусын көтеру туралы 
бағдарламасы талқыланды. 

«Қазір білім сапасы жақсарып, студенттердің жоғары деңгейде білім алуларына көңіл бөлінуде. Біз де өз тарапы-
мыздан мамандарды дайындауда білім сапасына өте үлкен көңіл бөлеміз. Біздің оқу орнынан жылына  2 мыңнан аса  
студенттер бітіріп шығады, сыртқы, ішкі бөлімі бар. Білім алып  шыққан түлектердің 70-80 пайызы  ауылда қызмет етіп 
жатыр. Елбасының «Дипломмен ауылға» деген идеясын қолдай отырып,  жастарды ауылға қарай бағыттау қажет деген 
пікірді өте дұрыс деп санаймын», - дейді ЖОО-дан кейінгі бөлім жетекшісі Ш.Мұқанбетова жиын барысында. 

Тек денсаулығы мықты, көкірегі ояу, білімді әрі бәсекеге қабілетті жастар алдына қойған мақсатына жетеді дейді. 
Біздің жас мамандар келешегіміздің жарқын болуына өз үлестерін қосады деген ойдамын. Сондай-ақ бүгінгі дөңгелек 
үстелден болашақ мамандар үлкен әсер алды деп ойлаймын. Болашақтың кілті біздің қолымызда болуы себепті өркендеу, 
көркею жолында бар күшімізді салып, аянбай еңбек ету - міндетіміз», дейді жиынға қатысқан  4 курс студенттері.

Студенттер арасында дәстүрлі өнерді насихаттау, дарынды студенттерді анықтау, ұлттық өнерге деген 
өскелең ұрпақтың құрметін ояту мақсатында дәстүрлі орындаушылық өнер бойынша М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың студенттері арасында шығармашылық фестивалі ұйымдастырылды. 

Дәстүрлі өнер фестивалі 
Ф е с т и в а л ь ғ а  Қ Р  е ң б е к 

с ің ірген әртіс і, дәстүрлі қазақ 
әндерін насихаттаушы, әнші -
термешілер С.Таудаева және 
Ғ. Қ ұ р м а н ғ а л и е в т і ң  ш ә к і р т і 
С.Рахметжанов, республикалық, 
х а л ы қ а р а л ы қ б а й қ аул а р д ы ң 
лауреаты Д.Мақсотов және сту-
денттер қатысты. Университет 
студенттері қазақ халқының ұлттық 
аспабы - домбырамен дәстүрлі 
күйшілік мектептің түрлі күйлерін 
орындап, халық әндерін, терме-
лер мен жырларды шырқады. 
Дәстүрлі қазақ әндерін насихат-
таушы, әнші-термеші С.Таудаева 
мен С.Рахметжанов қазақ өнерінің 
дәстүрі мен шығу төркіні жайында 
баян етті.

  Жасампаздықтың жиырма жылдығы
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  Жиырма жұлдызды күн  

Как мы все знаем, каждый год 16-
го декабря наша Республика отмечает 
знаменательный праздник – День 
Независимости!

Но в этом году мы отмечаем осо-
бую дату - 20-летие Независимости!

«Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!» тақырыбында 
кураторлық сағаты жаратылыстану-математикалық 
факультетінің математика бөлімінде болып өтті. Еркіндіктің 
келген тектілігін жас ұрпаққа насихаттау, Отанды сүюге, 
Желтоқсан құрбандарын әрдайым құрмет т ұ т уға, 
адамгершілікке, әділеттілікке, ел мен жердің қадір-қасиетін 
ұғынуға тәрбиелеу мақсатында өткен кураторлық сағатын 
04401-тобының кураторы Бегеева Анаргүл Ізбасарқызы асқан 
дайындықпен өткізді. 

«Независимость - мечта народа»

Летопись современного Казахстана 
начинается с 16 декабря 1991 года. 
В этот день Казахстан объявил себя 
Независимым суверенным государством.  
20 лет тому назад, обретя свою незави-
симость, Казахстан открыл новую веху 
в своей истории: окреп, достиг больших 
результатов в своем развитии. 

Наши студенты не остались  в сторо-
не от этого праздника: 5 декабря 2011 года 

был проведен открытый кураторский час 
на тему  «Независимость – мечта народа», 
посвященный 20-летию Независимости 
нашей Республики.

Целью проведения кураторского часа 

групп Алеуова З.Ж., Неталиева Ф.С. и 
Искалиева А.У.

В начале студенты показали неболь-
шой спектакль о судьбе героини декабрь-
ских событий 1986 года Асановой Ляззат, 
постановка сопровождалась показом 
видеороликов тех событий, после  была 
продемонстрирована  презентация об эта-
пах становления Независимой Республики 
Казахстан в 1991 – 2011 гг.

Музыкальными сопровождением яви-
лись песни «Астана», «Желтоқсан Желі» и 
музыкальная композиция на домбре. Одной 
из исполнительниц этой композиции была 
успешно обучающаяся по обмену в на-
шем университете студентка Калмыцкого 
государственного университета Шакирова 
Герил, которая освоила домбру на музы-
кальном кружке нашего университета.

Наряду с этим были прочтены стихот-
ворения «Мой Казахстан», «Тәуелсіздік», и 
в конце, в качестве подведения итога, была 
проведена викторина и  исполнен гимн 
«Менің Қазақстаным» всеми участниками 
мероприятия. 

В зак лючительной час ти к ура -
торского часа деканом естественно-
математического факультета Медешевой 
А.Б. и заведующей кафедрой физики и 
математики Кульжумиевой А.А. были про-
изнесены поздравительные речи.

В связи с приближающимся праздни-
ком хотим  поздравить всех с 20-летием 
Независимости Республики Казахстан! 
Пожелать всем благополучия, здоровья, 
успехов в учебе, в работе и творческих 
начинаниях. А нашему государству - про-
цветания и развития, спокойствия и мира! 

Ф.С. НЕТАлИЕВА,
Куратор группы 04102�04104

Тәуелсіздік тұғыры
       биік болсын!

Ашық кураторлық сабағына ка -
федра оқытушылары мен студенттер 
қатынасты. 

Осыдан 25 жыл бұрын, 1986 жылы 
Алматының қазіргі Тәуелсіздік көшесінде 
Желтоқсан оқиғасы орын алған еді. 
Бұл оқиға дүниені дүр сілкіндірді. Бұл 
Желтоқсан көтерілісіне тарихта атта-
ры алтын әріптермен жазылып қалған 
Қ.Рысқұлбеков, Е.Сыпатаев, Л. Асанова 
және т.б. апаларымыз бен ағаларымыз 
бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу 
үшін қатысқан еді.

Бұл 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы - 
қазақ халқында бұрын болмаған ең ауыр 
да, әділетсіз көтерілістің бірі. Енді, міне, 
осы Желтоқсан көтерілісіне қатысқан 
ағаларымыз бен апаларымыздың 
арқ ас ын д а ата - баба ларымыз үш 
ғасырға жуық уақыт бойы армандаған 
тәуелсіздікке қол жеткіздік. 

Бұл күнге дейін жеткен ұмытылмас 
оқиғалар – ел бостандығын қорғау 

м е н  ұ л т- а з а т т ы қ 
көтерілістердің та-
рихымызда өшпес 
өнеге, өлмес мұра ретінде сақталады. 

Халқымыздың бостандыққа ұмтылған 
Желтоқсан оқиғасы мен өшпес қайсар 
рухының арқасында әлемдік аренада 
өз орнын  алған тәуелсіздік жайында 
студент жастар назарына арнайы слайд 
ұсынылды. Топ студенттері Желтоқсан 
оқиғасында қыршынынан қиылған Қайрат 
пен Ләззат аға-апаларымыздың бастан 
кешкен ызғарлы сәттерінен қойылым 
көрсетті.

Кеште топтың өнерпаз студенттері 
Ақжан Аронова «Қазақ елі», Айзада 
Еңс егенова «Тәуелс і з д і к» әндер ін 
шырқап, Ботагөз Мұхамбетова, Қайырлы 
Дюсембаеваның «Қазақ биімен» мың 
бұрала би билесе, Бағдат Кабасов «Ерке 
сылқым» күйін тарту етіп, Н. Назарбаев 
пен Б. Тілеухановтың «Елім менің» әнін 
4401-топ студенттері орындап берді.

Ұзақ жылдар жолында қан да, жас 
та, тер де төгілген тәуелсіздік - біздің 
халқымыз үшін аса қымбат, себебі 
тәуелсіздік ата-баба  рухын көтерді, 
сөнген мемлекетіміздің отын маздатты, 
елімізді қатарға қосып, әлемдік қауымға 
ендірді. 

Аз ғана уақыттың ішінде елімізді, 
халқымызды шартарап танып үлгерді. 
Енді қазақ елінің еңсесі биік, қадамы 
мығым. Еліміз өркениетті замана ағысына 
қосылды. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік 
болғай.

Біз бұл оқиғаны Тәуелсіздік аңсаған 
елдің ширыққан намысы деп бағалаймыз. 
Ата-бабалар ерлігін дәріптейтін қазақ 
халқының перзенттері ретінде Желтоқсан 
оқиғасына қатысушыларға бас иеміз,- 
дейді бүгінгі тәуелсіз елдің ұландары.

Өз тілшіміз

11 декабря   студенты  ЗКГУ  имени  М.Утемисова  в Ханской роще  принима-
ли  участие в торжествах, посвященных 20-летию Независимости  Казахстана. 
Торжества проходили у стелы, посвященной  маевке  1905 года,  в которой уча-
ствовал  Г.Тукай. Оно  посвящено  также 125-летию  Г.Тукая и 5-летию открытия 
музея поэта. 

20-летие Независимости Казахстана –
 у стелы в ХаНсКой роще

Благодаря независимости создан  
сквер Тукая, возвращено имя поэта 
улице  Пролетарской. Именно благодаря 
независимости в эти годы в Уральске 
был установлен   бюст Тукая,  из руин 
возрождена Красная мечеть. При непо-
средственной помощи первых президен-
тов Казахстана и Татарстана проведена  
реставрация дома  Тухватуллиных, и в 
нем создан музей Поэта. Обо всем этом 
подробно рассказал профессор Р.А. 
Абузяров. По его просьбе  Р.У.Хайруллин  
предложил  меценатам  Р.Т. Халилову,  
В.Х. Валееву, Р. Мухамедрахимову  

отреставрировать стелу. В своем  ин-
тересном выступлении директор музея  
Жангирхана  ЗКАТУ  Нуржан Жолдагалиев  
рассказал, почему роща называется   
Ханской,  как она связана с Бокейханом, 
Жангирханом  и  поделился информацией 
о высокой культуре, о высокой образован-
ности  мусульман под влиянием ислам-
ского ренессанса. Здесь  поднимали  на 
белой кошме  в честь избрания ханами 
султанов Букея и Жангира.  

Жангирхан был  верующим мусуль-
манином, построил мечеть, женился на 
дочери муфтия Оренбурга. И был членом 

Совета Казанского университета. Так 
близки были ислам и наука. 

Интересным было выступление за-
местителя председателя татарского НКЦ 
Альфии Лежниной о том, с какой любовью 
наши меценаты  
отреставрирова-
ли стелу. 

Кроме того, 
в честь 20-летия  
Независимости 
Казахстана был 
о р г а н и з о в а н 
лыжный пробег 
студентов  фило-
логического фа-
к ультета ЗКГ У 
под руководством 
заместителя  де-
кана  Светланы 
Г а б б а с о в н ы 
Турегалиевой. 

Несмотря на 
сильный  мороз, 
в с е  о с т а л и с ь 

было: представить краткий исторический 
обзор о событиях декабря 1986 года, по-
чтить память о погибших в борьбе за не-
зависимость, сформировать у студентов 
любовь к Родине, чувство патриотизма и 
национального духа.

Организаторами этого мероприятия 
были студенты групп 04101 и 04102 спе-
циальности «Математика», 04104, 04204, 
04304 специальности «Физика» и кураторы 

Тенге - символ 
независимости 

Республики Казахстан!
5 декабря 2011 года на эко-

номическом факультет ЗКГ У 
им. М. Утемисова  прошла студен-
ческая олимпиада, приуроченная 
к 20-летию Независимости и 18-
летию введения денежной едини-
цы тенге. В игре приняли участие 
три сборные команды ЗКГУ по 
специальностям - «Финансы», 
«Экономика», «Юриспруденция», 
«Информационные системы в 
экономике». Олимпиада была ор-
ганизована ЗКФ «Национальный 
Банк РК», деканатом экономи-
ческого факультета, кафедрой 
«Учет и финансы» и студенче-
ским активом.

Основной целью данного ме-
роприятия являлось воспитание 
у студентов чувства патриотизма, 
уважения к одному из символов 
Независимого Казахстана – на-
циональной валюте  тенге. История 
тенге началась с Указа Президента 
страны Нурсултана Назарбаева «О 
введении национальной валюты 
Республики Казахстан» от 12 ноя-
бря 1993 года. А уже с  15 ноября 
она вошла в обращение в качестве 
нового платежного средства и 
средства расчетов в РК, тогда и 
началось формирование самостоя-
тельной экономики независимого 
Казахстана. Введение тенге как 
национальной валюты позволило 
Казахстану проводить независи-
мую и самостоятельную политику. 
В СНГ считается, что тенге одна из 
самых надежных и стабильных ва-
лют. В год 20-летия Независимости 
Казахстана восемнадцатилетие 
тенге - символичная дата. Поэтому 
проведение интеллектуальных игр 
на тему денег в этот период явля-
ется актуальным.

В ходе игры, которая состояла 
из трех туров, между командами 
завязалось нешуточное состязание 
в силе ума, находчивости и сооб-
разительности. Первые два тура 
представляли собой викторину, 
а вопросы заключительного тура 
были подготовлены представи-
телями Национального Банка. 
Именно этот тур был самым слож-
ным и одновременно решающим в 
олимпиаде.

По окончании игры компетент-
ным жюри были подсчитаны баллы 
и присуждены места: 1 место заняла 
команда «Акцепт» - сборная студен-
тов по специальности «Финансы» и 
«Юриспруденция», 2 место заняла 
команда «Профицит», 3 место заня-
ла сборная команда «Арбитраж».

Победителям были вручены 
ценные призы и подарки.

диана СИТАлИЕВА, 
преподавате�ь кафедры 

«Учет и фи�а��ы» 

очень  довольны. Теперь  каждый, отды-
хая в Ханской роще, будет вспоминать о 
богатейшей истории рощи, о которой нам 
рассказывали на торжествах. Подробнее 
об истории Ханской рощи можно прочи-
тать в книгах, газетах. 

Айжан ИСКАлИЕВА, 
Салтанат АУБАКИрОВА, 

�туде�ты группы 01101
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Рухы 
қазақтардың 

көтерілсін
Егеменді, тәуелсіздік атты күн,
Желбіреген көк байрағым шаттығым.
Қастерлейміз қағида ғып әрқашан,
Татулық пен бейбітшілік ақ туын.

Еркіндік қасиетті ел тілегін,
Құтты боп, ұзағынан деп тіледім.
Әлемдік өркениетке аяқ бассақ,
Елбасы ерлігі ғой деп білемін.

О, халқым, баршаға аян кеңдігіміз,
Жасасын тәуелсіздік теңдігіміз.
Халықтық, құқылы елге қол жеткізіп, 
Дамыту қазақ тілін ендігіміз.

Биліктің қолдап алда етер ісін,
Елінде тартпай жұрттың теперішін.
Өз тілі, өз діліміз орнығып,
Рухы қазақтардың көтерілсін!

Жұмабай НӘБИұлы,
М.Өтемі�ов аты�дағы БҚМУ 

құқықтық пә�дер кафедра�ы�ың аға 
оқытушы�ы, ҚР Жур�а�и�тер 

Одағы�ың мүше�і

 Жас қалам 

Желтоқсан айының 12-ші  жұлдызында Орал шаһарына «Нысана» әзіл-сықақ театры келді. Театр әртістерімен кездесудің 
сәті түсіп, сұхбаттасқан едік.

- аянбай еңбек ету, шаршамау, қиындықты 
жеңе білу. Яғни, «Біріміз - бәріміз үшін, 
бәріміз - біріміз үшін».

- Театр залына жиналған көрерменнің 
аздығы сіздердің өз рөлдеріңізді 
ойдағыдай алып шығуына кері әсерін 
тигізетін кезі болды ма?

Әбунасыр СЕРІКОВ: 
- Әсер етпейді. Біздің өнерімізді көруге 

екі адам келсе де, біз өз рөлдерімізді 
толығымен орындап шығамыз. Себебі 
біздің театрымыздың ерекшелігі де осы 
да. 

- Өнер жолын таңдаған жас өрендерге 
айтар тілектеріңіз?

Нұрбол АЙТУЛОВ: 
- Өнер жолын таңдаған жастарымызға 

айтарымыз теқ қана еңбек, еңбек, ізденіс. 
Осылардың арқасында барлығына қол 
жеткізе алады деп ойлаймын.

-  Д е м а л ы с т а р ы ң ы з д ы қ а л а й 
өткізесіңіз?

Абай АЯЗБАЕВ: 
- Бізде демалыс көп бола бермейді. 

Бірақ жазғы демалыста таудың жағасына 
барып қымыз ішсек, ал қыста шаңғы теуіп, 
қарға аунап өткіземіз. 

- Ауылға жиі барып тұрасыздар ма?

«НысаНа» театры  Оралда
- Театрдың «Нысана» аталуының 

себебі неде?
Абай АЯЗБАЕВ:  
- Жалпы, «Нысана» деген сөз дәлдік, 

нақтылық дегенді білдіреді. Бұның қойылу 
себебі, бұл театрды құрған кезде біздің 
бастығымыз, ағамыз Әбунасыр Серіковтің 
досы Қазбек Қалманұлы деген азамат 
біздің театрымызға «Нысана» деген атты 

қойды. Ол - Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің докторы. Театрымыз 
дәлдікті көздесін деген ниетпен қойған 
болатын. 

- Алдарыңызға қойған мақсат-
міндеттеріңізді айта отырсаңыздар?

Мәди ТӨРЕҚҰЛОВ: 
- Қандай да бір ұжым болсын, тіпті те-

атр болсын алдарына қойған мақсаттары 
болады. Біздің де алдымызға қойған 
мақсат-міндетіміз  - халықтың қөңілінен 
шығу. Басты мақсатымыз - халқымыздың 
айта алмай жүрген ойларын  әзіл арқылы 
жеткізу, халықты күлдірту. 

- Өмірлік ұстанымыңыз қандай?
Жарас АХМЕТОВ: 
- Өмірлік ұстанымдарымыз әркімде 

әр түрлі, ал жалпы театрдың ұстанымы 

Самат ҚҰРАЛБАЕВ: 
- Жиі барамыз деп айта алмаймын. 2-3 

айда бір барып тұруға тырысамыз. 
-  Гастрольдік сапармен биыл 

Қ азақс танның қ ай қ а ла ларында 
болдыңыздар? 

Руслан АБЫЛБЕКОВ: 
-  Оралға келгенге дейін Тараз, 

Қызылорда, Ақтөбе қалаларында болсақ, 
ендігі кезекте Ақжайық ауда-
ны тұр, кейін Ақтау, Атырау 
қалаларына барамыз деген 
жоспарымыз бар. 

- Өзіңізге бекітілген рөл 
сізге ұнамады делік. Не 
істейсіз?

Әбунасыр СЕРІКОВ: 
- Біздің театрда басқа те-

атрлар сияқты рөл бөлініп 
б е р і л м е й д і .  Б і з  р ө л д і ң 
ә р қ а й с ы с ы н  ө з д е р і м і з 
шығарамыз. Сондықтан рөліміз 
ұнамады деген сөз ешқашан 
болып көрген жоқ.

- Қазір көрерменді күлдірту 
қаншалықты қиын?

Уәлихан ҚҰРАЛБАЕВ: 
- Бізге көрерменді күлдірту 

ешқашан қиын болған жоқ. 
Бірақ қазіргі кезде көрерменді 

күлдірту үшін біраз еңбектенуге тура 
келеді. Өздеріміздің еңбектеріміздің, 
ізденістеріміздің арқасында Аллаға шүкір 
көрерменнің көңілінен шығып жүрміз. 

- Режисерлік жағынан кім көмек беріп 
жүр?

Нұрбол АЙТУЛОВ: 
- Бізге сырттан ешқандай көмек жоқ, 

режиссеріміз Дәнекер Оразбай. Барлық 
шығармашылыққа жауап беретін осы 
азамат. 

- Әзіл-сықақ театрлар көбейіп келеді. 
Көптің бірі емес, бірегейі болу үшін жаңа 
дүние жасау ойларыңызда бар ма?

Әмина ЕРМАХАНОВА: 
- Біз ешқашан да басқа театрлардан 

өзгеше боламыз деп бөлінген жоқпыз, 
ешқандай жаңа дүние жасау ойымызда да 
жоқ. Бізді халықтың өзі таниды, өздері-ақ 

20 жылдағы жасампаздық
1991-де:
Ордалы халқым,сан келіп қырғын,
Жан-жақтарыңнан ысқырып жел тұрд(ы).
...Азаттық-әке қол беріп тұрдың,
Ухілегенде күрсініп ел-жұрт.

Міскін-мұңдардың қозғалып соңы,
Ет жүрек елтіп елжіреген-ді.
Аспани жақта бостандық болып,
Аспан түстес ту желбіреген-ді.

Полигон шоғы бықсып басылды,
Шаттық үндерің шартарап тарап,
Желтоқсан болып мысыңды асырдың,
Көрші жұрттарға тәкаппар қарап.

2011-де:
Жаңарғандайсың жойқынды ызғын,
Ұяң өр ұлыңа ұнамасы жоқ.
Жоғары өрлеп, мойныңды создың,
ОБСЕ-нің төрағасы боп.

Алдағы күнге сенім ғып үміт,
Қанаты қайтып, сөгілді қаз-мұң.
Кер маралыңдай керіліп күліп,
Бәйтерегіңнен төгілді саз үн.

Бірлігің берік, жанжал ұсақтап,
Деп ой түйеді мендік бала сын.
Жетіліп келіп, арман құшақтап, 
«Жетілік» елге кетіп барасың.

Астана-қыз
Тү�гі �ағат 12:00. Қабырғадағы і�у�і 

А�та�а �уреті�е көз жүгіртіп, қи��шы� 
�туде�т тө�егі�де тұңғиық ой кешуде...

Қараңғы түн. Құр қорамыш секілді үміт,
Қызғалдақ ой шешек атып көзіме талай.
Желіктіріп, жетім сырды жетілдіріп,
Еліктіріп тартқандайсың өзіңе қарай.

Ақордасы қызарған от жүректің,
Өрнек алып әсемдіктің гүлі шынында.
Шыны ғана,саған іңкәр көкіректің,
Ұлы қала,сиқыр бар ұлылығыңда.

(Өзгелерді өмірем ғып қабылдамады)
Жайма көрпе, қабаттаса күліп бала мұң.
Жанарымды алмай суретіңнен
                                           қабырғадағы,
Арманның ақ поезіне мініп аламын.

Мендік қиял, бәкенелеу, оқ жетер шың,
Астана қыз әуендетіп, таспа күй бақта.
Қанаттанып күн көгіңде көк көгершін
Байтерегің тіреу қағып аспани жаққа.

Түсіме еніп... сен жетелер кезім үзік,
Ісіне күліп, бақытқа оранды жөргек.
Күшіне мініп, қағынғыр сезімді үзіп,
Кісендетіп ой әлемді қараңғы бөлме.

Астана-қыз Оралымдай өз түні бар,
Сәлем тосып үміт етіп келесі күннен.
Шаршап барып... сонан соң көз жұмылар,
Түні бойы алысам деп елесіңмен.

Азамат Базарбаев,
«Қазақ ті�і� оқытпайты� 

мектептердегі қазақ ті�і» 
мама�дығы�ың 1 кур� �туде�ті

Тілек
Екеумізді
Толқыны тербеп шертілген күйдің,
Ақ қайың әнін жырласа деймін.
Естай мен Қорлан тағдырын емес,
Пәк сезімдерін сыйласа деймін!

Біз екеуміз
Адал махаббат дастанын жазып,
Сезімі ыстық, өрт-жалын ғашық
Болайық бірге. Ойнайық күнде
Жайықтың сары құмдарын шашып.

Біз екеуміз
Пәк сезімдерді қорғасақ екен.
Махаббат жібін жалғасақ екен.
Қосылмай кеткен Қозы мен Баян,
Төлеген-Жібек болмасақ екен!

Екеумізге
Тағдыр бұғауын салмаса екен.
Тәңір сыйларын жолдаса екен.

Мендік махаббат темірдей мықты.
Оған күмәнің болмаса екен!   

Тәуелсіздігім – құрдасым
Тәуелсіздігім, еңкейтпей ұстап, тұлғасын.
20 жыл болды, келеміз өсіп, құрдасым.
Мерейтойыңа тарту етейін, қабыл ал,
Ескірмес мәңгі, жырымның 
                                      алтын сырғасын.

Оңайлықпенен келмеді азат, теңдігің.
Басым боп шықты елдігің менен өрлігің.
Тұтқасы берік, тұғыры биік қашанда
Тәуелсіздігім, тайдырар сені енді кім?!

Егемендігім, еңселім менің, айбыным!
Көгіңді мынау, бұлты жаппасын қайғының.
Қалықтап қыран, шарықтап 
                                          дархан далаңда
Оңынан тусын, сәулесін шашып, Ай-Күнің!

Тәуелсіздігім, естелік бала шағымнан.
Шыр еткен кезде табылдың сол 
                                               сәт жанымнан.
Сен өссең өрлеп, күтемін менде 
                                                 жақсы сый,
Ағарып атқан ақ таңдай болашағымнан.

Жадыра Ерманова,  
«Фи�о�оги�: қазақ ті�і» мама�дығы�ың  

2 кур� �туде�ті

Біз екеуміз....
Біз екеуміз- бәйшешекпіз бүр жарған,
Сарқырамамыз құлап ағатын құздардан.
Біз үшін сәулем махаббат жан ләззаты,
Жүректегі асау сезімнен құралған.
Біз екеуміз-қос аққумыз көлдегі,
Сенсің кәусар бұлағымда шөлдегі.
Саған жазған сұлу әсем жырларым,
Албырт сезім, ғашықтықтың өрнегі.
Теңеспейді,тең келмейді ешбір жан.
Кілтін ашқан, жүрегімнің құлпынан.
Ғашық болған сүйіктімді іздеймін,
Тіпті кейде, таңның түскен шығынан.
Сезбейсіңғой, сенбейсіңғой, сүйіктім?!

Лағындаймын, адасқан бір киіктің.
Судай толқып, өз жаныма симаймын,
Толқынындай ерке сұлу Жайықтың!
Махаббатым шексіз менің «Сен» деген,
Тамақ кеуіп, зәм-зәм суға шөлдеген.
Кейде сәулем, төрт бұрышқа қамалып,
Толғанамын, шықпастай-ақ бөлмеден.
Жаза берем, жаза берем тынбастан,
Мен жан емес, жүрегі тозып тот басқан.
Талай ғашық махаббатына мәңгілік,
Біз екеуміз ізі болдық жалғасқан.
Қыран болып, аспанда қалықтайық,
Шәрбат сезім жүректен болмас ғайып.
Тағдыр бізге нендей жайт, салса басқа
Ешқашанда сүюден жалықпайық?!

 Шындық менің  
бетімдегі ажарым

Ғашық болдым мына ғажап дүниеге.                              
Адалдықты сүйдім күндіз-түнде де.
Менің жұмыр жүрегімде орын бар,
Құр сезімсіз, бос сандалып жүр деме.
Шындық менің бетімдегі ажарым,
Ақын болсам тек шындықты жазамын.
Алдымнан менің өтірігі шықсыншы,
Қалқан ұстап, қылышым мен шабамын.
Талқандаймын таптап аяқ астына,
Шындық туын көтеру үшін басыма.
Адал аппақ ниетімді жер қылмай,
Сақтағандар жүрсін әркез қасымда.
Сағым болып кетпесінші бақшасы,
Ақиқат-біреу, жалғандықтың бас қасы.
Құрбандығы болсаң мейлі шындықтың,
Бірақ таза болсын ардың тақтасы!
Қазір қалды ақиқаттың елесі,
Көтеріп желкен, кетті ұзап кемесі.
Айтады да өтірігін шындайғып,
Ақша тастап кетеді екен көкесі.
Айтшы қане бар ма сонда періште?!
Істің басын алып жүрер жеңісте!
Табиғатыңнан жаралған соң адам боп,
Шындық үшін сен де өлмей беріспе?!

Салтанат Бимағамбетова,
«Қазақ ті�і ме� әдебиеті» 

мама�дығы�ың 1 кур� �туде�ті

ажыратып алады. 
- Бүгінгі күнде театр жаңа екі адам-

мен толыққанын білеміз. Сол туралы 
айтсаңыздар?

Мәди ТӨРЕҚҰЛОВ: 
- Ең алдымен, бізде Мақсат Баянов 

деген азамат жұмыс жасаған. Ол қазіргі 
таңда бизнеске кетіп, оның орнына бұрын 
өзімізбен ойнаған Мәди Төреқұлов деген 
азамат әртіс болып жұмыс жасап жатыр. 
Ал биыл бізге Әмина Ермаханова деген ару 
қызымыз келіп қосылды. 

-  О р а л т ұ р ғ ы н д а р ы н а а й т а р 
тілектеріңіз 

Дәнекер ОРАЗБАЙ: 
- Келе жатқан Жаңа 2012 жылы 

барлығымызға қуаныш, шығармашылық 
табыс әкелсін. Біздің өнерімізді бағалайтын 
халқымыз аман болсын. Бізді жақсы қарсы 
алып, құрметтеп жатқан Телман, Боранбай 
ағаларымызға мың алғыс!

-  Ә ң г і м е л е р і ң і з г е  р а х м е т ! 
Шығармашылық табыс тілеймін! 

Сұхбатта�қа�, Асылзада ҚұБАЙ, 
студент

 Тәуелсіздікке арнау
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В канун юбилея Независимости нашего государ-
ства, среди всей череды праздничных событий, 
концертов, встреч, неожиданным и увлекательным 
стало проведение музыкального лектория для вос-
питанников дошкольного учреждения - Детского 
сада «Карлыгаш», организованного силами препо-
давателей, концертмейстеров и студентов кафе-
дры «Вокал и инструментальное искусство» ЗКГУ. 
Можно сказать, что такая форма работы привела 
к созданию  концертных бригад, состав которых 
варьируется непрерывно, в зависимости от уровня 
и тематической направленности, объема мероприя-
тия, а также уровня подготовленности зрителя. 

Филармония 
для юных зрителей

В этот день, 9 декабря 2011 года, слушателями 
концерта- лектория стали малыши детского сада                    
№ 28. Те музыканты, которые часто работают на сцене, 
могут констатировать, что самая благодарная, непри-
нужденная  и  оживленная атмосфера царит  именно 
там, где в зрительном зале -  дети. Здесь сложнее всего 
удержать зрительское внимание на высоком уровне, 
но в то же время гораздо интереснее находиться на 
единой волне с юными сердцами. Любопытные глаза, 
искреннее желание узнать наш прекрасный мир- всё это 
помогло выступающим раскрыть секреты музыкальных 
инструментов, классической музыки, исполняемой 
пианистами, скрипачами, вокалистами, домбристами и 
ансамблем кобызистов.  В эти минуты рождалось что-то 
невероятно значимое для исполнителей и зрителей. 
Сложно было предугадать заранее, насколько тепло, 
искренне, с любовью дети  воспримут серьезную про-
грамму концерта, состоящую из произведений Абая, 
Жиганова, Прокофьева, Целлера, и занимательную 
историю создания и описания музыкальных инструмен-
тов. Удивительным открытием для малышей стало то, 
что во время исполнения вокальных номеров, в игровой 
форме они обнаружили  у себя собственный музыкаль-
ный инструмент-ГОЛОС! Встреча с музыкой закончи-
лась  ярко  и торжественно,  совместным исполнением  
песни о родном Казахстане. Для нас, участников 
концерта-лектория, посвященного Дню независимости, 
самым большим подарком стали благодарные глаза, 
аплодисменты детских рук и эмоциональный подъем, 
который так необходим в интересной и сложной работе 
профессионального музыканта!

Ольга ВОрФОлОМЕЕВА,
преподавате�ь 

Сол күндер ерекше бір сезіммен жүрекке ұялаған. Отыз жылға жуықтаса да  сағымдай бұлдыраған дүниенің 
ішінен анық көрінеді. Кәдімгі сырлы сұлу әлемнің бүгінгі парағындай. Ақтарасың, уақыт шіркіннің жүйріктігіне 
басыңды шайқайсың, кей сәтте налисың. Қым-қуыт тірлікте зымыран уақыттың етегінен ұстап, алғы күнге 
үміт артып, алғырлығымен адымдай басатын жандар болады. Менің кейіпкерім - солардың санатынан. 

Мақтан мақала жазуды жаным қаламайды, ұстазым, аға буын өкілі - Исатай Өтегенұлының сан жылғы 
еңбегін елеп-ескеріп, дәріптесем деген оймен қолға қалам алдым.

ИсаТай деген ағай бар...

Сонымен, әңгіменің әлқиссасын өзім оқуға қабылданған, 
сексен үшінші жылдан бастайын. Жүргізетін пәндері жоғары 
курстарда болғандықтан, алғашқы жылдары Исатай ағай 
бізге дәріс бермеді, бірақ Пугачев пен Ленин даңғылының 
қиылысындағы өзімізге ыстық жартылай жертөледегі фа-
культет ғимаратына өзіне тән ширақ жүрісімен екпіндей ба-
сып енетінін талай мәрте көзім шалған, ал талапшылдығы 
мен таным дүниесінің кеңдігін жатақханадағы жоғары курс 
жігіттері жыр қылып айтатын. Ол жылдардағы тәртіп бой-
ынша, бірінші курстан кейін әскерге барасың, қайтып келіп 
оқуыңды жалғайсың. Біз де біраз достарымызбен әскери 
міндетімізді атқарып оралдық. Исатай Өтегенұлымен 

сол әскерден келген жылдардан жақсы таныс болдым. 
Ағайдың институтта алған мамандығы техникалық бағытта 
болғандықтан жүргізетін пәндерінің түгелі дерлік машина-
тану ғылымына қатысты еді. Сондықтан, жаздық сараман-
да студенттерді алып, астық жинау науқанына  аттанатын. 
Аптап ыстықта комбайнмен астық ору оңай шаруа емес, 
техника кеңестік болғандықтан «мінезін» жиі көрсететін. 
Оны тез жөндеп, қалыпқа келтіру, қатарыңда келе жатқан 
комбайннан кейін қалмау,  тіпті солардың алдына шығып 
социалистік жарыстың екпіндісі болу, бәрі-бәрі бұл күнде 
ертегі секілді көрінеді. Өйткені сондай мүмкін болмайтын 
тірліктің бәрін тек ердің ері тындыра алады екен. Түсінген 
адамға нағыз еңбек - жазғы астық жинау науқаны болса, 
нағыз азамат та сонда танылады. Бір байқағаным - осындай 
қиын сынақтардан өз кейіпкерім үлкен абыроймен шығып 
жүрді. Тек еңсесі көтеріңкі шықпай, барлық шәкірттеріне 
үлгі де бола білді. Шәкіртке үлгі болар ұстазда қандай 
арман болушы еді...

Иә, Өтеген қария мен алтын құрсақты анамыз Рабиға 
отбасында өз қатарластарынан ерте есейген Исатай он 
екі баланың кенжесі. Әкей отқа оранған Отан соғысынан 
мүгедек болып оралды, шаңырақтағы қолдап істер қара 
жұмыстың бәрін ер балалар тындыратын. Кішкентайынан 
қолды-аяққа тұрмай зыр жүгірудің, есейген шақтағы 
елгезектіктің бастауы осында ма деп қалам. Сыныптастары  
қашқақтай беретін «дәл ғылымға» Исатайдың назары ауды 
да тұрды, сөйтіп өз мектебінің абыройын аудандық олим-
пиадаларда физика, математика бағыты бойынша талай 
мәрте асқақтатты. 

Хош, Чапаев орта мектебі, Қиыр Шығыс қайдасың 
деп,- Отан қорғауға аттанды. Әскери борыш өтелген, 1972 
жылдың күзінде албырт Исатайды «Құрмет Белгісі» орденді 
А.С.Пушкин атындағы Орал педагогика институтының 
табалдырығы күтіп тұрған-ды. Бұл алтын балалықтан 
арман болған физика-математика факультеті болатын. 
Ілім-білімге жаны құштар, есеп десе екінші тынысы 
ашылатын студентке оқу аса қиындық тудыра қойған 
жоқ. Сабақтан тыс уақытта Темірғали Құбашевтың бокс 
секциясына барды, нәтижесінде институт құрамасымен 

республикалық жарыстарға қатынасып, кәнігі кәсіби бок-
сшы бола жаздады.

Студенттік дәурен аяқталған, 1978 жылы Исатайды 
қалалық №4 кәсіптік-техникалық училищеге жібереді, бірақ 
келесі жылы жобалау институтына ауысып, инженерлік 
мамандыққа енді төселе берген маманды туған институты 
жаңа ашылған көркемсурет-графика факультетіне аттай 
қалады. Міне, бұл отбасындағы он екінші баланың да 
оқытушылыққа біржола бетбұрған жылы еді. Исатай ағай, 

1980 жылдан күні бүгінге дейін табан аудармай осы оқу 
орнында абыроймен келе жатыр.

1985-1990 жылдары Исекең Саратов қаласында 
аспирантурада оқыды, оған оралдық ұстазы Виктор 
Нестерович Беляевтың  көп ықпалы болды. Сол, 1990 
жылдан кафедра меңгерушісі, факультет деканы, инсти-
тут директорының орынбасары лауазымдық қызметтерін 
атқарды. Қазір «көркем-қолданбалы өнер және кәсіби 
білім» кафедрасының меңгерушісі, техника ғылымдарының 
кандидаты, доцент. 

Исатай Өтегенұлы - өзінің 30 жыл педагогикалық 
қызметінде талай шәкірттерді қоғамның сан-саласына 
қанат қақтырып, көптеген ғылыми жарияланым шығарған. 
«Киім дизайны», «Перспектива», «Перспективаға арналған 
есептер жинағы», «Жобалау және жобаалды сарап-
тау» оқулықтарын жазып, «Іштен жану қозғалтқышы» 
техникалық патентінің авторы да атанды.

Еңбегі еленіп, ректорат, қала мен облыс әкімдігі тара-
пынан мадақталды, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
«Құрмет грамотасымен» марапатталып, «ҚР білім беру 
ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісіне ие болды.

Отбасына ойыссақ, Құдайдың қалауы Гүлбаршын 
жеңгейге түскен. Ағай тез шешім қабылдап, күйіп-жанып 
жатса, жеңгей керісінше байыппен, сабырлықпен, 
салмақпен бәрін орнына қойып отырады. Үш перзентіне де 
адал тәрбие берген, жанұяда үлкені – Артур, қазір ЖШС 
директоры, Лаурасы - бас есепші, Темірлан - қалалық энер-
гия желісінің бастығы. Бәрі үйлі-баранды, яғни ұлы ұяға, 
қызы қияға қонған. Үйіне барса болды, немере-жиендері 
құлап-сүрініп, аталап алдынан жүгіреді. Бұдан асқан 
қандай бақыт болушы еді...

Биыл туғанына 220 жылдығы тойланып жатқан Исатай 
батырдың 160 жылдығында дүние есігін ашқан ұстазым 
Исатай Өтегенұлын мерейлі жасымен құттықтап, тек 
амандығын тіледім.

Қуандық МӘдІр,
М.Өтемі�ов аты�дағы БҚМУ оқытушы�ы,                      

ҚР Суретші�ер Одағы�ың мүше�і, композитор

14 желтоқсан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің акт залында     
ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай атқарылған жұмыстарды қорытындылап, университет ұжымы мен 
студенттеріне мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында университеттің профессор-оқытушылар құрамы, 
қызметкерлері және студенттерінің қатысуымен «Жасампаздықтың 20 жылдығы!» тақырыбында салта-
натты мерекелік кеш өтті. 

Мерекеде Тәуелсіздік күнімен құттықтаған 
ректор Асхат Иманғалиев, бұл күнге қол жеткізудің 
жолы да оңай болмағанын айтып өтті. Университет 
ректоры салтанатты кеште қажырлы еңбегімен, 
абыройлы істерімен ерекшеленген  универси-
тет оқытушылары – М.Отаровты  «Жыл үздігі» 
атағымен  марапаттап, С.Бекбаевқа ҰҒПО «Құрмет 
грамотасын», профессор С.Ғ.Шарабасовқа ҚР ІІМ 
ІІ дәрежелі «Қайсар» төсбелгісін, М.О.Даупаевқа  

«Үздік кәсіподақ көшбасшысы – 2011» І  республикалық 
байқауына қатысып, қоғамдық жұмыстарды атқарудағы 
жетістіктері үшін ие болған дипломдарын табыс етті. 

Жасампаздықтың жиырма жылдығы аясында уни-
верситетте өткен барлық іс-шаралар қорытындыланып, 
еңбектері бағаланған бір топ білім ошағының үздік 

оқыт ушылары мен 
қ ы з м е т к е р л е р і н е 
алғыс жарияланып, 
алғыс хаттар табыл 
етілді және универси-
тет ұжымы ақшалай 
с ы й а қ ы ғ а и е б ол -
ды. Марапаттан соң 
с а л т а н а т т ы  к е ш -
к е  ж и н а л ғ а н д а р 
Т ә у е л с і з д і к 
к ү н і н е  а р н а л ғ а н 
мерекелік концертті 
тамашалады. 

МЕРЕкЕЛік коНцЕРТ 

Еліміздегі тарихи ірі оқу орындарының бірі – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің акт залында облысымыздағы мектеп бітіруші түлектері үшін Ашық есік күні 
ұйымдастырылды. 

Ашық есік күні
Мектеп оқушылары оқу орнының бай тарихымен 

танысып, университеттің барлық мамандықтары туралы 
толық ақпарат алды. Білім ордасының бүгінге дейін жет-
кен жетістіктері жайында айтылып, баға жетпес ұстаздар 
қауымы аталып өтті. Сондай-ақ осы оқу орнын бітірген 
елдің игілігі жолында еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп 
жүрген университет  түлектері  жайында айтылды. Оқу 
ғимараттары мен жатақхана, спорт залдары, арнайы шебер-
ханалар, интерактивті сыныптар және басқа да студенттер 
үшін жасалатын жағдайлар жайында, білімін шыңдаймын 
деген әрбір жасқа бар мүмкіншіліктің жасалғандығы 
жайында айтылды.  Кеш соңында оқушылар университет 
студенттері дайындаған концертті тамашалады. 

Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін мұндай игі шара 

 Мерейтой

мектеп бітіруші түлектеріне болашақта мамандық 
таңдауына, білім ордасының тарихымен таныс болуына 
септігін тигізбек.
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Жыл үздіктері анықталды

В преддверии празднования 20-тилетней го-
довщины независимости  нашего государства,                     
2 декабря 2011 года, представители кафедры во-
кала и инструментального искусства ЗКГУ провели 
лекцию-встречу для педагогов и учащихся вы-
пускных классов школы-гимназии Вальдорфской 
ориентации города Уральска. 

Встреча 
с музыкой

Перед  лекторами  стояла  важная задача – поделиться 
богатым накопленным опытом в области инновационных 
методик обучения, провести просветительскую  работу  по  
популяризации традиционного и классического искусства 
Казахстана. Выступающие  –  заведующая кафедрой, 
кандидат педагогических наук Бабенко О.А., доцент, кан-
дидат искусствоведения  Самаркин А.В., преподаватели 
Ворфоломеева О.В. и Нурымбетова Ж.И. - продемонстри-
ровали электронные учебные пособия, интерактивные 
методики, внедренные в учебный процесс . 

Своеобразным «открытием» для слушателей стал этно-
музыковедческий  словарь, разработанный Александром  
Самаркиным. «Листая» страницы электронного пособия 
зрители погружались в очаровательный мир звуков тра-
диционных казахских инструментов, узнавали  секреты 
мастеров-исполнителей, раскрывая сложную систему  
теории  и практики  этнографии через грани визуального, 
звукового и текстового ряда. Своеобразным откровением 
стал показ интерактивного урока искусства с применением 
новых технологий обучения, видео - и мультимедийных 
методических материалов. Проявляя неподдельный ин-
терес, аудитория с большим энтузиазмом откликнулась 
на раздел, рассказывающий   об  инструментах и группах 
симфонического оркестра, в том числе любимой всеми   
классической гитары, оценили видеоиллюстрации, позво-
ляющие в интерактивной форме непринужденно усваивать  
теорию музыки, культуру восприятия  музыкальной классики 
(Э.Григ, Б.Барток и др.).  В качестве методической поддержки 
были предложены электронные версии «Энциклопедии 
музыки, театра, живописи  и кино», а также  учебные посо-
бия по «Занимательному сольфеджио», «Школе игры на 
гитаре». Демонстрация электронных учебников препода-
вателя Нурымбетовой Ж.И., посвященных кобызу, внесла 
неповторимый  этно-колорит, раскрыла  новые  грани в 
характеристике  традиционного казахского народного 
инструмента. Зрители с большим интересом  узнали  об 
истории его происхождения и  развития, о музыкантах, по-
святивших творчество кобызовому искусству, композиторов 
Казахстана, чье  культурное  наследие связано с традицией  
фольклора.

Данная лекция-встреча, посвященная 20-тилетию 
Независимости РК, стала первой в двустороннем сотруд-
ничестве кафедры вокала и инструментального искусства 
и школы-гимназии Вальдорфской ориентации. Руководство 
обоих сторон готово к проведению  совместных концертов, 
семинаров-конференций, изданию сборников статей препо-
давательского  состава, осуществлению работы по обмену 
педагогическим опытом.

Ольга ВОрФОлОМЕЕВА,
преподавате�ь 

«Пай, пай, Өмір!
Өтесің-ау бір күні.
Тиясың-ау қуанышты күлкіні.
Өмір деген – бір жарқ еткен найзағай,
Өмір деген – көк аспанның күркірі.
Пай, пай, Өмір,
Өтесің-ау бір күні», -  деп қасиетті қазақ жырының 

Хантәңірі 

Мұқағали жырлағандай, 
мынау бес күндік ғұмырдан 
құйрықты жұлдыздай кімдер ағып 
өтпеді?! Солардың санатындағы 
салиқалы сардар тұлға болып 
қана қоймай, қазақ әдебиетінің 
сөз ділмарына, көсемсөздің 
зергеріне айналған Зейнолла 
Қабдоловтың қазақ әдебиетіндегі 
орны ойып аларлықтай. Дүниеде 
теңіз терең емес, адам жанының 
терең екендігін дәлелдеумен өткен 
осы бір заңғар алып тұлғаның 
өзгелерден қашанда оқ бойы озық 
тұруы, қазақ әдебиетінің шоқтығы 
биік саңлағына айналуы, біздіңше, 
табиғи заңдылық.

Әні мен күйі шалқыған, сыры 

мен жыры тасыған ғажайып сұлу сахара Атырау өлкесінде 
дүниеге келген Зейнолла Қабдолов тірі болса, бұл күнде, яғни 
желтоқсан айының 12 жұлдызында сеңгір сексеннің төртеуіне 
келер еді. Осыдан бес жыл бұрын, 2006 жылдың 26 маусы-
мында бұл дүниемен қоштасып, алыс сапарға аттанған заңғар 
тұлғаның алып бейнесі қазақ халқының мәңгі жадында. 

Елімізде Зейнолла Қабдоловты еске алып, мәңгілік 
мұрасын жаңғырту мақсатында көптеген іс-шаралар 

ғасырмен бірге жаңарып, ғасырмен бірге жасарып, ғасырмен 
бірге жасап келе жатқан ғұмырлы мұрасының салмағын 
бағамдау – бұл кейінгі ұрпақтың еншісіне  тиетін үлес 
екендігін аңғарамыз. Ұлыларын ұлықтауды  қашанда өзіне 
парыз санаған саналы ұрпақтың өсіп келе жатқаны көңіл 
қуантарлық жағдай. Болашақ Зейнолла Қабдолов атындағы 
№ 1 мектептің жас өрендері қойған әдеби-танымдық 
қойылым кеш қонақтарына ерекше әсер қалдырды. 

Ел тарихында есімдері алтын әріптермен жазылуға 
лайық тұлғалы таланттардың талайымен аралас-құралас, 
дәмдес болғанының өзі заңғар жазушының қасиеті мен 
көрегендігін көрсетіп тұрғаны анық. Ерлерін ардақтаған 
елдің ұлы ретінде осы кештің ұйымдастырушысы, БҚМУ 
профессоры Серікқали Шарабасов ұстазы жайында сыр-
лы әңгімелерін ортаға салып, ұғымды етіп жеткізген  ұлы 
сөздерін жолдады. Университеттің жас ақын қызы Жұмагүл 
Мұрсалова кеш барысында ақын рухына арнап «Айналайын! 
(Зейнолла Қабдоловқа)» атты өз өлеңін оқыды.

Көсем сөздің зергері З. Қабдолов - халқына шын жаны 
ашып, елім деп еміреніп өткен есіл ер, жан азабынан ар 
азабын жоғары қойған абзал азамат. Бұл кеште біздер 
ұлылықтың өзін көрмесек те, көзін көріп, тәлімін алған жан-
дармен жүздескендейміз. Өзінің мағыналы да мазмұнды 
өмірінде артына өшпестей мұра қалдырған Зейнолла 
ағамыздың рухына бағышталған әдеби-танымдық кеш 
осындай әдемі әңгімемен, әуезді әнмен аяқталды.

рита  СұлТАНғАлИЕВА,
М. Өтемі�ов аты�дағы БҚМУ�дың ба�па�өз хатшы�ы 

 «Айналайын!» 
(Зейнолла Қабдоловқа)

Жан сарайы жолдама ғып өмірге,
Жылы сөзін қонақ қылған көңілге.
Бір адамды жиі айтамыз біз осы,
Жүрегінен тек жылылық төгілген.  
Сыйып кеткен жүрегіне бар адам,
Жан жылуы жалпақ жұртқа тараған.
Еске аламыз бір адамды біз бүгін,
Бар адамды бауырына балаған.
Мейірімнен тұнған тегіс бар жаны,
«Айналайын» – бүкіл сөздің маржаны.
Бас иеміз ұлылыққа бәріміз,
Мәрттігімен мойындатқан баршаны.
Бәрі өткінші өмір деген бес күнде,
Өзгелерден озық оймен ес білген.
«Айналайын» бір ауыз сөз бәрі айтар,
Айта  алмаған одан артық ешкім де.
Өтсе де өмір тайталаста, талқыда,
Өлмес мұра аманат қып халқына.
Шарабасов ғұмырының нұры деп,
Тірі ескеркіш тастап кетті артына.
Көңіл-теңіз кемеріне толатын,
Шарапаты шартарапқа қонатын.
Әуезовті иемденген өзіне,
Ол – қазақтың Қабдоловы болатын.

Жұмагүл МҰРСАЛОВА,
2401 тобы�ың �туде�ті

«Біз сізді сағындық қой, қайран Зеке!»

атқарылып келеді. Солардың бірі - М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен «Біз 
сізді сағындық қой, қайран Зеке!» атты әдеби-танымдық 
кеш өтті. 

Әдеби-сазды кешке Қабдолов сынды ұлы ғұламаның 
алдын көріп, тәлімін алған шәкірттерінің, Зейнолла ағаның 
ең жақсы інілерінің бірі университет ректоры, академик Асхат 
Сәлімұлы Иманғалиев кеш шымылдығын ашып, сөз зергері 
жайында сүбелі ойы мен әдемі естеліктерімен бөлісті. 

Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің студенттері дайындаған 
«Менің Әуезовім» атты әдеби композиция кеш шырайын 
кіргізді.

Әр ортаның жарық жұлдызы секілді төңірегіне шұғыла 
шашып, жарқырап тұратын айрықша асыл тұлғаның 
бейнесін Зейнолла Қабдолов сынды ұлы ғұламадан, заңғар 
жазушыдан көруге болады. Асылы алтынның сынығындай, 
ескінің сарқытындай болған заманының сөз зергері, сан 
мыңдаған ұлыларды тәрбиелеп шығарған ұлағатты ұстаз  
З. Қабдоловтың өнегелі өмірі мен өміріне арқау еткен туын-
дылары - ұрпаққа үлгі. 

«Ер есімі – ел есінде» деп жанұшыра жанайқайға баспай, 
жүрек таразысына салып, санамызда саралап қараған күннің 
өзінде Зейнолла Қабдоловтың заман көлеңкесінде қалмай, 

25 ноября в рамках Студенческой недели на «бис» про-
шел спектакль студенческого театра ЗКГУ «Путешествие 
аргонавтов». Было много музыки, красок, лирики, а са-
мое главное - зрительского восторга! Спектакль вызвал 
большой резонанс, вышли публикации в городских и 
областных изданиях.

Мы попросили руководителя театра, кандидата фило-
логических наук Оксану Опрю поделиться впечатлениями 
и рассказать о том, как это все начиналось, как готовилось 
представление…

Оксана Опря о своем любимом деле: «Мой театр называ-
ется «Творчество», ему 16 лет. Все начиналось с литературно-
музыкальных композиций по творчеству разных писателей, по-
том начала писать сама и вместе со студентами. На филологи-
ческом факультете готовила студенческую весну, пушкинские 
дни рождения, пушкинские балы, спектакли на популярные 
темы. В актовом зале ЗКГУ прошли с успехом такие спектакли: 
«Дон Жуан» (показывали даже по каналу «Хабар»), «Призрак 
страсти», «Уральск- музей под открытым небом», «Пушкин 
и Даль на уральской земле», «Али-Баба и 40 разбойников», 
«Рождественская мистерия», «Любовь и музы Пушкина» (к 
году России в Казахстане, на спектакле был консул), «Мой лю-
бимый город Уральск», последний спектакль – «Путешествие 
аргонавтов», в котором играли  ребята из русских и казахских 
групп. Шили сами костюмы, записывали музыку. Стараюсь 
объединить талантливую молодежь, на национальность не 
смотрю, главное -  талант! Выпускники моего театра – актер 
драмтеатра Островского Уразов А.В., актриса драмтеатра 
Островского – Шоналова М. В этом году студент специаль-
ности дизайн Сапаргалиев Жанайдар (Язон), студентка муз.
образования Байгалиева Ару (Медея), студент специальности 
дизайн Абдрахманов Султан (Ээт – отец Медеи), студент 
специальности досуговая работа Орашев Адилет (Орфей), 
студент вокального отделения Каратаев Адиет (моряк) и т.д. В 
планах поставить мюзикл на цыганскую тему. Она мне близка, 
люблю, когда вокруг все пляшет, не люблю скуку. Ребята очень 
старались, все на совесть отыграли. 

Выбор темы спектакля: мифы Древней Греции – красивые 
сказки о богах и героях, яркие костюмы привлекают, лиричная 
музыка, а самое главное – свет души этих людей. Например, 
Язон – храбрый воин, ради своей страны готов на любые 
испытания, Медея – любит всем сердцем, помогает герою, 
Ээт – отец - переживает за счастье дочери, колхи (грузины) 
гостеприимны и добры. Корабль отправляется в плавание – 
так и мы плывем в своей жизни по волнам времени, жизнь нам 
дает разные встречи и разлуки, разные ситуации – выйдем ли 
мы из них достойно? Вот вопрос. Любовь можем потерять, а 
можем сохранить. 

ТВоРчЕСкИй поЛЕТ

Язон плывет за золотым руном – красиво, и легенда была 
былью. Путешественник Тим Северин доказал реальность 
путешествия Язона за золотым руном. 

Греки жили в своем придуманном мире красивых сказок, 
мне кажется. 

Жанр – мюзикл, потому что ребята музыкальны, сами 
просились петь и танцевать. Им этого не хватает в жизни. Им 
хочется, чтобы их заметили, оценили, выделили. Сценарий 
грузинского театра, только я его обработала на свой лад, с ре-
бятами придумала мизансцены. Дописала слова клоунессе. 

Музыкальную часть продумала сразу современную – отда-
ла предпочтение тем композициям, которые выбрали студенты. 
Записывали музыку в студии ЗКГУ и в частных студиях. Музыку 
греческую, грузинскую находила в интернете, скачивала. 
Помогали шить  костюмы – студент 3 курса специальности 
дизайн  Локтионов Михаил  и студентка 1 курса специальности 
дизайн Казиева Эльмира. 

Репетировать было трудно – все учатся в разное время, 
многие ребята работают. Специального помещения нет, даже 
порой спорила и упрашивала охранников, чтобы разрешили 
репетировать. 

Все равно  убеждала ребят в необходимости, а у них са-
мих желание было – заставлять не пришлось. Мне это было 
нужно и интересно самой, поэтому старалась вложить всю 
душу. Ребята талантливые, яркие, с ними работать хотелось с 
удовольствием, все  люди отзывчивые, с большим старанием 
отнеслись к работе. Вместе обсуждали характеры, сочиняли 
движения – опиралась на них, в них нашла понимание и под-
держку!!! СПАСИБО большое моим ребятам – они настоящие 
артисты.»
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Тіл – татулық тірегі

Человеком из легенды можно по праву назвать Ксению Афанасьевну Утехину, 
жизнь которой целиком связана с Уральским педагогическим институтом, где она на-
чала работать с первых дней его организации в 1932 году и вершила его историю – в 
течение 35 лет. 

Многое в судьбе Ксении Афанасьевны связано с определением первый: она была 
первым (в числе одиннадцати) преподавателем института, первой защитила кандидат-
скую диссертацию, она была первой (и единственной) женщиной – директором нашего 
вуза…

Судьбу не выбирают, и все же ее создают не только обстоятельства, но и сам человек. 
Только целеустремленная личность, наделенная силой воли, твердым характером, жаж-
дой знаний, способностями, трудолюбием, широтой души, человеколюбием, способна 
достичь высот в жизни. Все это было у Ксении Афанасьевны. 

Ксения афанасьевна утехина

Жиз�ь е�ть де��ие 
(М.Горький)

К.А.Утехина родилась в 1898 году в 
г.Новоалександровске Ковенской губернии 
(ныне - Литва) в семье служащего.

55 лет ее сознательной жизни связаны 
с Уральском. Она училась в женской гимна-
зии, где изведала все, что было положено 
барышне-гимназистке: форму, строгую дис-
циплину, латинский, французский и немецкий 
языки, мазурки на танцевальных вечерах, мо-
литвы перед началом занятий, этикет… Здесь 
сформировался ее характер, лингвистический 
дар и самое главное – человеколюбие.

Гимназию Ксения Афанасьевна окончила 
в 1917 году и  поступила в Саратовский уни-
верситет на словесное отделение историко-
филологического факультета. В тот же год 
умирает ее мать, и поэтому, видимо, ей после 
первого курса пришлось бросить учебу и воз-
вратиться в Уральск.

В 1919 году, с установлением Советской 
власти в Уральске, Ксения Афанасьевна, 

имея высокое по тем временам образование, 
поступает на работу в Губернский отдел на-
родного образования в качестве секретаря, 
затем в областное земельное управление. В 
аппарате советских учреждений она прорабо-
тала до 1927 года. Особенно весом ее вклад в 
ликвидацию безграмотности: она была мето-
дистом и организатором в системе ликбеза. В 
этот период укрепляются ее педагогические 
наклонности. Она мечтает получить высшее 
образование, реализовать лингвистические 
способности и найти свое место в жизни.

Такая целеустремленность привела к 
тому, что Ксения Афанасьевна вновь поступа-
ет в 1927 году в вуз ( это был Ярославский пе-
дагогический институт), затем переводится  в 
Саратовский университет.  Русский язык стал 
основой специализации; наибольший интерес 
она проявляла к истории русского языка, ко-
торая стала впоследствии основной в ее пре-
подавательской и научно-исследовательской 
деятельности.

По окончании университета К.А.Утехина 
вернулась в Уральск  и была принята на 
работу в Институт просвещения (Инпрос), 
но в 1932 году он был упразднен, а на его 
базе образован Второй Казахский (позже - 
Уральский) педагогический институт. Ксения 
Афанасьевна, имея высшее образование и 
стаж педагогической работы, оказывается в 
числе первых преподавателей. 

В 1934 году была создана кафедра языка 
и литературы, где Ксения Афанасьевна – 
ведущий специалист по русскому языку в 
должности доцента.

С 1 августа 1935 года она становится заве-
дующей учебной частью института и  успешно 
справляется с этой работой. 

К.А.Утехина упорно продолжает научные 
исследования. В 1939 году она сдала в ЛГПИ 
имени Герцена экзамены кандидатского мини-
мума и в сентябре того же года защитила дис-
сертацию, получив ученую степень кандидата 
филологических наук.

ФАКУЛЬТЕТ ТЫНЫСЫ  ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА   THE FACULTY LIFE

Научный потенциал, эрудиция Ксении 
Афанасьевны были настолько высоки, что 
при кафедре в 1939 году была открыта 
аспирантура.

Но грянула война. В августе 1943 года 
К.А.Утехина назначается на должность заме-
стителя директора по учебно-научной работе. 
Организация учебного процесса требовала 
огромных сил, энергии, профессиональных 
знаний. Ее неустанный труд дал возможность 
сохранить довоенный уровень контингента 
и не снижать план выпуска специалистов и 
уровень их знаний.

Трудовой вклад К.А.Утехиной в годы 
войны был отмечен в 1946 году медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.».

После войны при непосредственном уча-
стии Ксении Афанасьевны руководимая ею 
кафедра русского языка по заданию Академии 
наук СССР включается в работу по сбору и 
исследованию диалекта уральских (яицких) 
казаков, которую возглавил и впоследствии 
успешно завершил Н.М.Малеча.

Вот такой пришла к директорству 
К.А.Утехина (24 июля 1952 г. ее утвердили  
директором Уральского педагогического 
института им. А.С.Пушкина и заведующей 
кафедрой русского языка).

Анализируя сложное время пятидесятых 
годов, диву даешься, как Ксения Афанасьевна 
умела ровно, без сбоев руководить коллек-
тивом, ценить и беречь каждого работника 
и студента, создать обстановку созидания, 
добропорядочного отношения людей друг к 
другу, добросовестного исполнения своих 
служебных обязанностей. 

Студент всегда был для нее центральной 
фигурой, и она делала все возможное для 
их обучения и воспитания. Широкий размах 
приобрела художественная самодеятель-
ность с многочисленными кружками, хорами и 
оркестрами народных инструментов. Прочное 
место в жизни института заняла физическая 
культура, заметно повысилось спортивное 
мастерство. 

Трудные годы, административная и обще-
ственная работа не позволили К.А.Утехиной 
реализовать свои научные изыскания в 
докторской диссертации. Она осталась в 
своих учениках, отдавая им свои знания и 
теплоту души.

Николай ЖИГАлИН,
доце�т кафедры общего �зыкоз�а�и� и 

перевода

Все флаги в гости будут к нам2-3 декабря 2011 года на базе Западно-
Казахстанского государственного уни-
верситета им.М.Утемисова, кафедры 
теории и практики обучения иностран-
ному языку прошел семинар-тренинг по 
интенсивной методике преподавания 
иностранных языков. 

Целью проведения семинаров является 
повышение  мастерства преподавания ан-
глийского языка.

В семинаре принимали участие учите-
ля СОШ и преподаватели университетов 
г.Уральска.  Занятия вели высококвалифи-
цированные  преподаватели английского 
языка государственного департамента США 
Габриэль  Шадявичуте и Давид Нортон. 

2 декабря 2011 года наши коллеги из 
США посетили музей истории университета 
и оставили записи  в книге отзывов. 

Затем коллег из США приняли соот-
ветственно проректор по науке и  междуна-
родным связям, доктор исторических наук, 
профессор Муктар А.К. и ректор универси-
тета, доктор педагогических наук, профес-
сор Имангалиев А.С., которые пожелали 
Г.Шадявичуте и Д.Нортону успешной работы 
и выразили надежду  на укрепление даль-
нейших связей и развития  международного 
сотрудничества.

Затем в аудиториях 424  и 425, осна-
щенных интерактивной доской и компью-
терами, состоялись занятия. В течение 
первого дня обучения были пройдены темы: 
«Обучение говорению» и «Обучение чтению». 

Преподаватели из США обращают внимание 
на обучение пониманию содержания про-

читанного текста. В частности, 
давалось задание на соответ-
ствие приводимых в упражнении 
предложений содержанию текста.  
Огромное внимание уделяется 
ролевой игре: участники семинара 
представляли себя и студентами,  
и преподавателями. При обуче-
нии чтению наши коллеги из США 
предлагают также следующие 
виды работ: просмотровое и по-
исковое чтение, перефразиро-
вание, догадку о смысле слова 
исходя  из контекста, сравнение и 
сопоставление.

При обучении говорению 
Габриэль Шадявичуте  указала 
на дилемму: правильность речи 
vs. быстрота речи. Она обратила 
внимание на так называемую 

«персонализацию языка», когда студент ис-
пользует язык для выражения личных идей, 
чувств,  мнений и предпочтений. Было также 
уделено внимание обучению употреблению 
языка в разных социальных ситуациях. В ка-
честве примера приводились предложения о 
возможности использования чужого сотового 
телефона с употреблением модальных гла-
голов: “May I use your phone?”, “Can I take your 
phone?”, “I’ll take your phone, OK?”.

Второй день обучения был посвящен 
обучению письму, обучению аудированию, 
обучению разговорной речи  и грамматике.

Нельзя не отметить занятие Давида 
Нортона по обучению аудированию, кото-
рое он провел с использованием популяр-
ных песен “What a wonderful world” Луиса 
Армстронга, “Wishlist” Перла Джама.

Предлагались интересные задачи по за-
полнению пропусков в песнях до и во время 
слушания,  языковой догадке. Затем проводи-
лась проверка прослушанного материала.

Габриэль Шадявичуте провела очень со-
держательное занятие по обучению письму. В 
начале занятия был поставлен проблемный 
вопрос о классификации навыков письма, 
говорения, чтения и слушания на продуктив-
ные и рецептивные. К продуктивным навыкам 

относятся навыки письма и говорения, к 
рецептивным – чтения и слушания. Далее 
преподаватель перешла к классификации 
типов письменных текстов (личный, публич-
ный, творческий, общественный, учебный и 
институциональный). Были указаны подтипы  
каждого из этих типов. Например, к институ-
циональному подтипу относятся: повестка 
дня, протоколы, меморандумы, доклады, 
обзоры, контракты, деловые письма, объ-
явления, постеры и т.д.

Были рассмотрены и вопросы процесса 
написания академического письма. В част-
ности, основными этапами этого процесса 
являются:

∙ планирование; мозговой штурм; сво-
бодное письмо; составление тематического 
словаря и т.д.

Одним  из увлекательнейших этапов 
работы над письмом является “peer writing”, 
этап процесса в написании письменной 
работы, в котором принимает участие сокурс-
ник. Сокурсник может привести свои идеи, 
исправить грамматические и лексические 
ошибки.  Этот момент получил одобрение 
преподавателей университета, так как истина 
пословицы «Одна голова хорошо, а две - луч-
ше» еще никем не оспаривалась.

Необходимо отметить высокий уровень 
методической подготовки наших  зарубеж-
ных  коллег, их увлеченность своей работой,  
искреннее желание поделиться своими зна-
ниями и опытом. 

Выражая Габриэль  Шадявичуте и Давиду 
Нортону огромную благодарность, мы на-
деемся, что этот семинар-тренинг - первая 
ласточка, за которой последуют и другие.        

Алма АБУхАНОВА, 
зав.кафедрой теории и практики обуче�и� 

и�о�тра��ому �зыку, доце�т                 

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ
Ел тәуелсіздігіне бүгінде - 20 жыл. Тәуелсіздік ата-бабамыздың арманы, 

бүгінгі ұрпақтың мерейлі қуанышы. Бүгін ел тәуелсіздігінің айқын бір көрінісі 
қазақ тілі – ана тіліміздің, мемлекеттік тілдің құрметіне 2011 жылдың 13 желтоқсан 
күні университетте филология факультеті тілдерді оқып-үйренудің практикалық 
курсы кафедрасының оқытушылары Ж.Д.Қадырғалиев пен А.С.Меңдіғалиеваның 
ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына байла-
нысты «20 жұлдызды күн» аясында «Тілге құрмет – елге құрмет!» атты өзге тілді 
студенттер арасында қазақ тілінен сайыс оздырылды. 

Сайыстың негізгі мақсаты - өзге тілді 
студенттер арасында қазақ тілін насихат-
тау, қазақ тілінің қадір-қасиетін ұғындыру, 
өз Отанын сүюге баулу.

Қазылар алқасы құрамында тілдерді 
оқып-үйренудің практикалық курсы ка-
федрасы меңгерушісінің м.а., педагогика 
ғылымдарының кандидаты Ажгалиев 
Марат Қайыржанұлы, қазақ филология-
сы кафедрасының оқытушысы, магистр 
Тұрғаналиева Ганмиркүн Ганмирханқызы, 
тәрбие бөлімі психологы Жақсығалиева 
Альфия Сырымқожақызы болды.

С а й ы с қ а  у н и в е р с и т е т т і ң  ә р 
факультетінен 11 студент қатысып, өз 
өнерлерін көрсетті. Сайыстың бірінші 
кезеңі қазақ ақындарының бір өлеңін жатқа 
айту болса, екінші бөлімде студенттер он 

тақырып бойынша мақал-мәтелдер ай-
тып сынға түсті. Ал соңғы үшінші турда 
студенттер өздеріне берілген сұрақтарға 
жауап берді.

Сайыс қорытындысы бойынша 
бірінші орынды «шет тілі: екі шет тілі» 
мамандығының 1-курс студенті Лисовая 
Олеся иеленсе, екінші орынға «бейнелеу 
өнері және сызу» мамандығының 1-курс 
студенті Маштакова Лидия ие болды, 
ал үшінші орынды Золотарь Мария місе 
тұтып, бағалы сыйлықтармен марапат-
талды. Барлық қатысушыларға алғыс 
хаттар табыс етіліп, ескерткіш сыйлықтар 
берілді. 

 Ж.д.ҚАдырғАлИЕВ, 
тілдерді оқып-үйренудің практикалық 
курсы кафедрасының оқытушысы
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30 ноября  2011 года кафедра общего языкознания 
и перевода организовала и провела областную научно-
практическую конференцию «175 лет со дня выхода 
«Капитанской дочки» А.С.Пушкина». С приветственным 
словом к участникам конференции обратились ректор 
ЗКГУ им.М.Утемисова, академик Имангалиев А.С. и первый 
проректор, доктор исторических наук Тасмагамбетов А.С., 
которые подчеркнули значение русского языка и русской 
литературы в истории культуры Казахстана.

Конференция была задумана ведущим краеведом и 
фольклористом ЗКГУ Николаем Михайловичем Щербановым – 
автором ряда научных работ о значении пребывания Пушкина 
в Уральске для литературного творчества поэта. Увы, до 
осуществления своего замысла он не дожил. Проведенная 
кафедрой конференция была посвящена светлой памяти за-
мечательного ученого и человека, патриота своего края. 

Уральск – город, сыгравший большую роль в развитии как 
русской, так и казахской культуры и литературы. Имена Абая 
и  М.Утемисова тесно связаны с именем А.С.Пушкина, с исто-
рией нашего университета, поэтому обращение к творчеству 
великого русского поэта для участников конференции имело 
особый смысл.

Историко-литературный и литературно-краеведческий 
аспекты изучения «Капитанской дочки» А.С.Пушкина были 
рассмотрены в докладе ведущего специалиста по литературе 
первой половины 19 века, кандидата филологических наук, 
доцента А.Н.Евстратова, а проблемы перевода «Капитанской 
дочки» на казахский язык освещали кандидат филологических 
наук, доцент Шарабасов С.Г. и кандидат педагогических наук 
Ажгалиев М.К.

Конференция способствовала взаимообогащению и 
сближению русской и казахской литературы и культуры с 
литературой и культурой Дальнего Зарубежья, что особенно 
актуально, когда мы говорим об академической мобильности 
обучающихся в нашей области студентов.

В работе конференции заочно приняли участие побывав-
шие ранее в Уральске ученые из Германии (Динсберг Б. 
- профессор Боннского университета, Мельхер Л.Ю. – препо-
даватель Вюрцбургского университета), выславшие в адрес 
оргкомитета свои материалы, а доклад докторанта универси-
тета им.Й.Гутенберга Зубкова В.С. «Пушкин глазами немцев» 
прозвучал на конференции. 

Всечеловечность Пушкина, его связи с литерату-
рой европейских стран помогли ощутить и доклады 
Бекмухамбетовой С.Б «Обращение к «французским стихам» 
А.С.Пушкина на занятиях со студентами по художественному 
переводу текстов» и Чечетко М.В. «А.С.Пушкин и В.Скотт: две 
истории бунта».

Большой интерес слушателей вызвал также доклад 
кандидата искусствоведения, доцента Гурьевой Г.Г., который 
сопровождался показом слайдов.

В работе конференции приняли участие сотрудники му-
зеев г. Уральска.

Завмузеем Пушкина, заслуженный деятель культуры РК 
Танабаева С.Е. выступила с докладом на пленарном заседа-
нии «Роль современных музеев города Уральска в сохранении 
и изучении пушкинского наследия».

Содержательностью отличались и секционные заседания. 
Здесь было представлено литературоведение (доклады 
ст.преп. ЗКГУ Винник Р.Э. «Пушкинский миф в постмодер-
нистской прозе Т.Толстой»,  кандидата педагогических наук, 
доцента Выдриной Н.А.  «О некоторых аспектах восприятия 
«Капитанской дочки» А.С.Пушкина современными читателя-
ми», магистра филологии ЗКГУ Дроздова А.В. «А.С.Пушкин 
и Николай Гумилев: мотив «Капитанской дочки» и др.), линг-
вистика (доклады кандидата филологических наук, ст.преп. 
Донсковой Г.А. «Семиотика пространства и движения в 
«Капитанской дочке» А.С.Пушкина», Жигалина Н.С. «Значения 
предложно-падежных сочетаний с объектным и простран-
ственным значением в романе Пушкина «Капитанская дочка» 
и др.), методика преподавания литературы (доклады учите-
лей русского языка и литературы СОШ им.И.Алтынсарина 
Таскалинского района Мухтаровой А.А., гимназии АО «Талап» 
Коротковой Г.А., СОШ №7 Заварзиной Н.Н., школы-лицея №27 
Бисингалиевой Э., казахско-турецкого лицея Бекмухановой Г.А., 
СОШ № 21 Тасеменовой Г.С.). При чтении докладов Донсковой 
Г.А., Мухтаровой А.А.  и Коротковой Г.А. демонстрировались 
слайды.

В целом, в областной конференции приняли участие бо-
лее 70 человек (студенты, преподаватели вузов, сотрудники 
музеев, магистранты).

В процессе работы конференции были намечены даль-
нейшие пути и перспективы изучения романа А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» в литературно-краеведческом аспекте. 
Значительное внимание на ней уделялось восприятию произ-
ведений А.С.Пушкина современными читателями, в том числе 
зарубежными. В докладах методического характера творчески 
работающих учителей предлагались наиболее эффективные 
пути изучения А.С.Пушкина в современной школе.

Материалы конференции могут активно использоваться 
вузами, школами, музеями для приобщения молодежи к твор-
ческой и исследовательской работе, научным изысканиям.

ВыдрИНА Н.А., 
зав.кафедрой общего �зыкоз�а�и� и перевода, к.п.�., доце�т

Среди многочисленных женщин, которые работают 
в Западно-Казахстанском государственном университете, 
очень много ярких, талантливых, творчески-необыкновенных 
личностей. И одной из представительниц этого прекрасного 
пола является наша Валентина Васильевна Скачкова, 
заведующая учебно-лингвистической лабораторией фило-
логического факультета. Это её официальная должность, но 
на самом деле её знает весь университет: преподаватели, 
студенты, обслуживающий персонал, работники библиотека 
и других служб университета, потому что кроме заведующей 
лабораторией, она еще выполняет обязанности мастера 
телефонной связи университета,  и её помощь университету 
распространяется далеко за рамки её обязанностей. Писать 
о Валентине Васильевне и легко, и трудно. 

Трудно потому, что боишься не упомянуть тех достоинств 
характера этой яркой, сильной по судьбе, необычной женщи-
ны. А легко потому, что она сама по себе общительная, отзыв-
чивая на помощь  своим коллегам, умная в своей профессии, 
творческая женщина. Не зря она много лет проработала в 
профкоме университета и реально помогала работникам 
университета, особенно пожилым людям. Сейчас Валентина 
Васильевна сама пенсионер, но продолжает трудиться на 
благо университета с той же отдачей, с которой она трудилась 
и 10 и 20 лет тому назад. 

После окончания школы Валентина Васильевна сначала 
работала, а потом поступила в техникум связи г.Самары, ко-
торый она успешно закончила. В свои студенческие годы она 
активно занималась спортом, занимала призовые места на ре-
спубликанских соревнованиях. Но судьба распорядилась ина-
че: произошел несчастный случай, и спорт пришлось оставить 
на несколько лет. Но тот человек не знает нашей Валентины 
Васильевны, который решил, что она смирилась с судьбой. 
Как бы не так. Даже сейчас Валентина Васильевна тренирует 
команду инвалидов по плаванию и ездит на соревнования в 

Тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерекесіне орай фи-
лология факультетінде еліміздің бас қаласы - Астана 
қаласын дәріптеу мақсатында «Елімнің мақтан тұтам 
Астанасын» атты қалалық мүшәйра өткізілді. 

Мүшәйраға Батыс Қазақстан инженерлік-техникалық 
университеті, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, Батыс Қазақстан гуманитарлық 
академиясы, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агро-
техникалық университетінің студенттері қатынасты. Бұл 
байқаудың мақсаты - ұлттық рухты, патриоттық сезімді на-
сихаттау, қазақ халқының асыл мұрасы сөз өнерін дамыту 
мақсатында қазақтың ақындық өнері мен жас ақындардың 
шеберліктерін арттыру болатын. Жас ақындарды бағалау 
үшін  ақын, «Орал өңірі» газетінің журналисі Ұлдай 
Сариева,  айтыскер ақын, журналист Бауыржан Халиолла, 
ақын, тележүргізуші Мұнайдар Балмолда шақырылды.  
Байқаудың шарты бойынша студенттердің тақырыпқа сай 
және еркін тақырыптағы өлеңдері тыңдалды. Әділқазылар 
алқасының шешімі бойынша І орынды М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
студенті Азамат Базарбаев иеленді. Ал ІІ және ІІІ орындар-
ды Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы студенті 
Ермекқалиев Алтынбек пен  М.Өтемісов атындағы Батыс 

2011 жылдың 5 желтоқсанында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  
филология  факультетінде Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай  «Мен – Қазақстан азаматымын!»  атты  ашық  
кураторлық сағат ұйымдастырылды.                                

К 175-летию со дня выхода 
«Капитанской дочки» 

А.С. Пушкина

И это всё о  ней…
другие города и зани-
мает призовые места. 
Другие подумают: за-
чем ей это надо, в её-то 
годы? Надо вот, чтобы 
дарить людям счастье, 
веру в себя и в буду-
щее. Кроме работы и 
общественной дея -
тельности, Валентина 
Васильевна счастли-
ва  в семье как мама, 
бабушка и свекровь. 
У неё замечатель -
ный сын Артем, сноха 
Ольга и совершенно 
очаровательный внук 
Васятка, который на-
зван в честь деда Василия. Да и преподаватели универ-
ситета – частые гости в гостеприимном доме Валентины 
Васильевны, двери которого всегда распахнуты навстречу 
своим друзьям и коллегам и в горе, и в радости. Я, как 
коллега Валентины Васильевны на протяжении уже 25 
лет, очень рада, что у нас есть такой мастер не только в 
профессии, но и человеческой души. Очень хочется по-
желать Валентине Васильевне и её близким здоровья, 
трудовых успехов, счастья. Один из великих сказал, что 
«пусть людская быстротечна, земная вековечна, солнцем 
засияет жизнеутверждающая сила твоя». Я думаю, что 
эти строки вполне правомерно можно отнести к нашей 
Валентине Васильевне.

НУрУшЕВА Т.И.,
�тарший преподавате�ь кафедры теории и практики 

обуче�и� и�о�тра��ым �зыкам       

Елімнің мақтан тұтам 

Қазақстан мемлекеттік университеті студенті Ерманова 
Жадыра иеленді. Облыстық «Орал өңірі» газетінің ар-
дагер журналистер алқасының дипломы мен бағалы 
сыйлығын М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті, облыстық 
мүшәйралардың жүлдегері Айдана Сұлтанмахмұд, 
Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының студенті 
Бауыржан Зинешов, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ студенті 
Жәнібек Берікұлы иеленді. Байқау соңында осы шараны 
ұйымдастырушы Зейнолла Жақсылықұлы жас ақындарға 
ақ жол тілеп, барлық қатысушыларға арнайы сыйлықтар 
табыс етті. 

МЕН - ҚаЗаҚсТаН аЗаМаТЫМЫН

03301- топ студенті А.Құсайынова Ж.Молдағалиевтің «Мен 
қазақпын!» поэмасынан үзінді оқып, Б.Ізбасарқызы өзбек 
биімен көрермен ықыласына бөленді.

Ашық сағатымыз студенттердің мәнді де, мағыналы 
сауалдарым  жалғасып, кеш қонақтарымен ортақ пікір алма-
сты. Қорытынды сөз кезегін алған 03201- тобының  кураторы 
Астра Ерсайынқызы тәуелсіздігіміздің мерейлі мерекесімен 
шын жүректен құттықтап, шақырулы меймандарға жүрек 
жарды лебізін білдірді. Тағылымы мен тәрбиесі мол, 
патриоттық сезімді әрі қарай жандандыра түскен бұл кеш 
көпшіліктің көңілінен шықты деп ойлаймын.

А.К. ҚұСАЙыНОВА, 
03301�топ �туде�ті  

Кездесуге шет тілін оқытудың теориясы мен 
практикасы кафедрасының меңгерушіс і 
А.Г. Абулханова, шет тілі кафедрасының  
мұғалімдері, 1-4 курс студенттері (қазақ бөлімі)  
және шақырулы қонақтар қатысты.

Бұл  ашық  кураторлық  сағат  шет  тілін оқытудың 
теориясы мен практикасы кафедрасының  
мұғалімдері 03301-тобының кураторы Айгүл  
Бисенбайқызының және  03201-тобының  курато-
ры Астра Ерсайынқызының ұйымдастыруымен  
өтті.

Аталмыш шараға БАҚ өкілі - «Жайық үні»  
газетінің редакторы, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшес і ,  жазушы-ж урналист  
М.Х.Шүйіншалиева  және  құқық  қорғау  ұйымының  
өкілі - қалалық патрульдік полиция бөлімінің 
әскери қызмет жөніндегі аға инспекторы, аға лей-
тенант Ж.Т.Нұрмұханов шақырылды.

03301 -тобының кураторы  Айгүл  Бисенбайқызы 
студенттерге кеш қонақтарын таныстырып, өзінің 
жүрек жарды өлеңімен аталмыш шараны ашты.

Кеш барысында алдымен еліміздің бүгіні мен ертеңін 
бейнелеген «Егемендімізге 20 жыл!» атты музыкалық 
бейнебаян көрсетіліп, кейін жазушы-журналист Мира 
Шүйіншалиеваға сөз берілді. Ол тәуелсіздік туралы 
толғаныстарын студенттерге тебірене баяндап берді. Кеш 
қонақтарына арнап 03201-тобының студенттері «Көреғұлы» 
биін тарту етсе, осы топтың студенті Н. Аубакирова «Туған 
жер» әнімен кештің сәнін шырайландыра түскендей. Одан 
кейінгі кезекте сөз тізгінін алған қалалық патрульдік по-
лиция бөлімінің әскери қызмет жөніндегі аға инспекторы, 
аға лейтенант  .Т.Нұрмұханов та өз ойын ортаға салды. 

Қосымша бетті дайындағандар: Ажгалиев М.К. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Тұрғаналиева Г.Г. – оқытушы, магистр, 
                                                              Ерманова Ж. – студент, Құсайынова А. – студент, Новиков К. - студент
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

№2, желтоқсан, 2011 жыл

Тәрбие мен білімнің маңыздылығы – адамды тұлға ретінде  қалыптастыру үшін  қажеттілігінде.                              
Я.А.Коменский

“Тағылым”  жаршысын  әзірлеуші  жауапты редактор – 
лунара Серажова, 06101-топ, «Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығы 

Жуырда қараша-желтоқсан айларында М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың педагогика 
факультеті деканатының ұйымдастыруымен ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 
«Тәуелсіздік - азаттықтың алтын діңгегі, ұлттық өрлеудің ұлы күші!» тақырыбында  
Тәрбие айлығы ұйымдастырылды. Тәрбие айлығы аясында педагогика факультетінің  
профессор-оқытушылары, магистранттары мен студенттерінің қатысуымен интеллекту-
алды сайыстар, ерлік сабағы, шеберлік класы, дөңгелек үстелдер, кездесу, пікіралмасу, 
семинар-кеңес, әдеби-сұхбат кештері өткізілді. 

Қадамдары сәтті болғай!

Егемен еліміздің ертеңін нұрлы етер 
«барыс» текті намысты  ұрпақ   

бойында  ұлттық сана  көрініс  тапса, 
ақыл-ойы мен жүрегінде туған жері мен 
еліне  деген  сүйіспеншілік орын тепсе, 
бұл қоғамымыздың  қалыпты  дамуы, 
өркениетке  ұмтылу жолындағы  нәтижелі  
көрінісі болып саналмақ. Қазіргі жас өркен 
– мемлекетіміздің болашағы. 

Қоғам өміріне белсенді араласып 
жүрген студенттеріміз бен  оқытушылар 
қауымы оқу-тәрбиелік ісінде «Тағылым» 
ат т ы ф а к ул ьтет  б ө л і м і н і ң  ж а р -
шысы  маңызды орын алғай.  Онда 
факультетіміздегі оқу-тәрбие  ісіне 
қатысты жұмыстар, түрлі бағыттағы  
ұйымдастырылатын іс-шаралар, дарыны 
мен таланты оза шапқан студенттеріміздің 
шығармалары жарық көретіндіг іне 
сенімдімін. Бұған қоса студенттерге 
арналған педагогикалық-психологиялық 
тестілер, ақыл-кеңестердің ұсынылуы 
орынды болмақ. Ендеше, еліміздің 
ертеңі үшін аянбай тер төгіп жүрген 
ұстаздарымызға, студент жастарымызға 

сәттілік, шығар шыңдары биік болғай 
дегіміз келеді.

Әлия МұхАНБЕТЖАНОВА, п.ғ.д., профе��ор                                                                                   

Бейімділікке 
арналған тренинг

Жоғары оқу орындарындағы маңызды 
мәселелердің бірі – 1 курс студенттерінің 
бейімделуі (адаптациясы). Ол тек қана оқу 
жүктемелеріне ғана емес, сонымен қатар 
студенттердің әлеуметтік және психологиялық 
ортасының ауысуына да қатысты.

Студенттердің бейімделу үрдісі оқытудың 
ұзақ әрі қиын үрдісін бейнелейді және 
жастардың физиологиясы мен психологиясы-
на жоғары талаптар қояды. Студенттік өмірдің 
жаңа жағдайларына белсенді бейімделуі 
үрдісі 1 курстарда өтеді. Ата-анасынан 
алыста тұрып жатырған (жатақханада, жал-
дамалы пәтерде) студенттердің бейімделуі 
ауырлау тиеді және кей жағдайларда түрлі 
соматикалық және психоневрологиялық, 
потологиялық жағдайлардың пайда болуына 
алып келеді. Мәселен, студенттер бейімделу 
үрдісінде төмендегідей күрделі жағдайларды 
бастан өткізуі әбден мүмкін: мектеп ұжымынан  
оқушылардың кетуімен; мамандықты 
таңдауға мотивацияның анықсыздығы, оған 
психологиялық дайындықтың жетіспеуі; 
педагогтың күнделікті бақылау әдетінің 
болмауынан өз әрекеті мен қызметін 
психологиялық реттеуді жүзеге асыра алма-
уы; жаңа жағдайларда еңбек пен демалыстың 
қолайлы тәртібін іздеу; үй жағдайынан 
жатақханаға көшу кезіндегі тұрмыс пен өз-
өзіне қызмет көрсетуді реттеу; өзіндік жұмыс 
дағдысының болмауы: конспект жасай 
алмауы, әдебиет көздерімен, сөздіктермен, 
анықтамалармен жұмыстана алмау.

Студенттеріміздің осындай қиындық-
тарына кездесуіне әсер ететін жағдайлар 
қандай? Ең алдымен студенттің өзіндік 
жеке қасиеттерін (өзіне сенбеушілік не 
тым қатты сенімділік, эмоционалды төмен 
көңіл-күй жағымсыз эмоцияның тұрақты 
басымдылығы; сәттілікке жету мотива-
циясына қарағанда сәтсіздіктен қашу 
мотивациясының доминанттылығы; жоғары 
үрейленушілік) мен жағдаятқа орайлас фак-
торларды (уақыт үнемдей алмау; стресс; 
жоғары үрейленушілік; шешімді тез табуға 
ұмтылыс; бұрынғы сәтсіздіктерге байланыс-
ты пайда болған өз күшіне сенбеушілік; 
қорқыныш) баса атар едік. Демек, біздіңше, 
аталған жағдайларды үнемі ескере жүру 
орынды. 

Жуырда педагогика фак ультет і 
профессор-оқытушыларының ұйғаруымен 
студенттердің әлеуметтік ортаға тез 
бейімделуіне орай алуан  қиындыққа арнайы 
тренингтер өткізілді. Бұл реттегі кешенді 
жұмыстың басы-қасында «педагогика және 
психология» кафедрасының магистрі, 
оқытушы О.Н.Ерниязов пен «педагогика 
және психология» мамандығының 4 курс 
студенттері В.Даулетова, А.Маскенова, 
Б.Рашева, А.Тұяқбаява, Г.Машаева, 
Г.Қыдырашева болып, өткізген трейнинг-
тер аясында танысу тренингтері, сергіту 
сәттері, «Пингвиндер», «Шеңберге өт», «Тірі 
пирамида», «Тірі әріптер», «Сегізаяқтылар 
үшін футбол», «Шырмалу» сынды негізгі 
мақсатымызға сәйкес жұмыстар жүргізілді. 
Алдағы уақытта осындай пайдалы да тиімді 
жұмыстар жалғасын табады деген ойдамыз.

Гүлшәрбат ҚыдырАшЕВА,
06401�топ

Тәуелсіздіктің мәнін түсіне білейік
Тәуелсіздік - бар асылды бір бойына жинаған қасиетті ұғым. 1991 

жыл - еліміздің Қазақстан деген атпен бүкіл әлемге тәуелсіз ел бо-
лып алғаш қадам басқан жылы. Сол сәттен бері, міне, 20 жыл да өте 
шықты. Қазіргі Қазақстан әлем сахнасында мақтанарлықтай беделге 
ие. Жас мемлекетіміз осындай аз ғана уақыттың ішінде көптеген ірі 
экономикалық, саяси және әлеуметтік жетістіктерге қол жеткізді. 
Қазіргі таңда Қазақстан жас мемлекет бола тұра, көптеген елдер-
ден әлдеқайда алда. «Қаз тұрып, қадам басқан тәуелсіздік сәбилік 
тұсауын өміршең уақытқа кестірген кезден бастап, осынау 20 жылдың 
бедерінде айшылық жерді алты рет аттаған алып секілді, дәуір жа-
лынын мығым ұстап, тізгінін бекем қаға білді», - деп Елбасымыз 
айтқандай, егемен Қазақстанды бүгінде барша әлем танып отыр. 

М а м а н д ы қ 
т а ң д а у  -  а д а м 
өміріндегі ең маңызды 
сәттердің бірі. Егер 
д е  ә р  а д а м н ы ң 
өмірде өз орны бар 
десек , таң даған 
мамандықтың шебері 
б о л у,  ж ү р е к п е н 
қалаған істі істеу - 

әркімге де бақыт әкелмек. Мен де М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-ға оқуға түсіп, «Бастауышта 
оқыту педагогикасы және әдістемесі» 
мамандығын таңдап, студент атанғаныма 
шексіз қуаныштымын. Аталған мамандықты 
таңдай отырып, алдыма мақсат қойып, соған 
жету жолында білім алып, ізденудемін. Мұғалім 
білікті болмай, шәкірті білімді болмасы дау-
сыз. Терең білімді, үнемі ізденіс үстінде 
жүретін, шығармашылықпен жұмыс істейтін 
ұстаздарыммен мақтанамын. Педагогика 
факультетінің деканы Абат Сатыбайұлы, 
оқытушылар Салтанат Наурызбайқызы, Дина 
Ғарифоллақызы секілді ұстаздарымның үлгі-
өнегесі өмірімізге азық болары сөзсіз. Мен де 
аға-апаларыма ұқсағым келеді. 

Ұстаз болу - бақыт әрі абырой. Ұрпақтың 
болашағына жол ашып, жалықпастан өнеге 
көрсету – қайыры мол іс. Бірінші сынып 
оқушысын мектеп өміріне бойлату асқан 
шеберлікті талап етеді. Баланың сауатын ашуы, 
ойын толық айта білуі, оқуға, жазуға үйрету, 

    Тәуелсіздік алғандағы алғашқы әрекеттердің 
бірі ретінде мемлекетіміздің ұлттық валютасы 
теңгені енгіздік, көршілес мемлекеттермен 
шекараны белгілеп алдық, Конституциямызды 
бекіттік. Мұндай істердің орындалуы - ерекше 
тарихи жетістік. Айта берсек, 20 жылда жет-
кен еліміздің жетістігі аз емес. Дегенмен, бұл 
жетістіктерге жетуде еліміз көп қиыншылықты 
көргенін де  ұмытпағанымыз жөн.

Өз басым тәуелсіздіктен кейін туылған 
буынның өкілі бола тұра, бұл тәуелсіздіктің 
қандай жолмен келгенін жақсы сезінемін. 
Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік 
аспаннан түскен сый емес. Халқымыз 
бостандықты аңсап, тәуелсіздікке зарығып 
жетті. Тәуелсіздік – ата-бабамыздың ежел-
ден келе жатқан арманы. Халқымыздың 
бостандыққа ұмтылысының және өшпес қайсар 
рухының арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. 
Бұл күнге бабаларымыздың қасық қанын 
төгіп, ел бостандығын қорғау шайқастары мен 
ұлт-азаттық көтерілістердің арқасында жеттік. 
Тәуелсіздік сынды ұлы жеңіске қол жеткізуде 
әлі де жаңғырып тұрған кешегі Желтоқсанның 
да септігі аз болған жоқ – студент жастардың 
көшеге шығып үндеуі және егемендік жолын-
да жандарын қиюға дайын екендігін көрсете 
білуі барша халыққа сенім мен жігер берген 
болатын.

Міне, егеменді еліміздің тәуелсіздігіне     

20 жыл! Тәуелсіздік - барлығымыз үшін ерек-
ше қасиетті күн. Бірліктің, ынтымақтастық 
пен татулықтың күні. Мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі - ең алдымен халқымыздың 
бақыты. Сондықтан бүгінгі күні халқымыз 
өткеннен қалған тарихи өнегені, отансүйгіштікті, 
ұлтына деген махаббатты жоғалтпай, әрі 
қарай жастардың патриоттық сезімін дамытуға  
ерекше көңіл бөлуі керек деп ойлаймын. 
Бүгінгі бейбіт те шуақты күндерді бағалай 
отырып, жаңа биіктерге ұмтылу  жас ұрпақтың 
мақсаты болуы тиіс. Ендеше ата-бабамыз 
зарығып, аңсап күткен тәуелсіздік туын мәңгі 
көгімізде желбіретейік. Тәуелсіздігіміздің             
20 жылдығы құтты болсын, жас достар!  

Венера НұрМұхАНБЕТОВА,
«Тағы�ым» жаршы�ы�ың редакторы 

Тәуелсіздікті дәріптеген тәрбие айлығы
Тәрбие айлығы аясында 

өткізілген іс-шаралар тура-
лы мәліметтер факультеттің 
«Педагогика және психоло-
гия», «Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі», 
«Әлеумет т і к  педаго гика  
және өзін-өзі тану» бөлімінің 
«Тағы�ым», «Дене шынықтыру 
және спорт», «Бастапқы 
әскери даярлық» бөлімінің 
«Са�ауатты өмір �а�ты» атты 
жаршыларында университеттің 
«Өркен» газеті бетінде жарық 
көрді. Қарашаның 10-ы  күні 
факультет акт залында тәрбие 
айлығының қорытынды ша-
рас ы ұйымдас тырылып, 
алғашқы кезекте факультет 
деканы, п.ғ.д., профессор 
А.С.Қыдыршаевтың жетекшілігімен «Жоғары 
оқу ор�ы �туде�ттері�ің і�кер�ік қарым�
қаты�а�тағы  �өй�еу бі�ік�дағды�ары» 
тақырыбындағы шеберлік класы ұсынылды. 
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың: «Нағыз  
көшбасшы болу үшін ұйымдастырушылық  
таланттың ғана болуы аздық етеді, одан да 
маңыздырағы - адамдардың сенімі, олардың 
мойындауы», - дегеніндей, шеберлік класы 
барысында бо�ашақ педагог�п�ихо�огтар 
(06401�топ �туде�ттері) іскерлік қарым-
қатынастағы сөйлеу білік-дағдыларын  
қалыптастыруға қатысты �өй�еу �огика�ы, 
қарым�қаты�а� әдебі, тыңдау бі�ігі, �өз 
�өй�еуге да�р�ық, аудитори��ы та�и бі�у, 
�өй�еу мәде�иеті, эк�промт �өз �өй�еу, �өз 
�өй�еу �әті, БАҚ�пе� бай�а�ы�, те�ефо��
ме� �өй�е�е бі�у,  тағам ү�ті і�кер�ік қа�ып 
қағида�ары хақында егжей-текжей  сөз қозғап, 
ине шаншар орын жоқ, лық толы аудиторияның 
ыстық ықыласына бөленіп, дуылдата соғылған 
қол шапалағына, қолдауына ие болды. Шеберлік 
класы соңында шараға арнайы шақырылып, 
қатысып отырған қонағымыз, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы БҚО филиалының төрағасы 
Бо�ат Өтеға�иұ�ы Жек�е�ға�иев сөз алып, 
қатысушы студенттердің даярлықтарына 
ризашылығын білдіре келе, ҚР Тәуелсіздігінің 20 
жылдығы аясында ұйымдастырылған профес-
сор  А.С. Қыдыршаевтың тақырыптық шеберлік 
класына белсене қатысып, мемлекеттік тілде 
баяндама жасаған топ студенттеріне арнайы 
дипломдар табыстап, сыйлыққа жергілікті 
«Ағартушы» баспасының кітаптарын ұсынды. 

Қорытынды шараның екінші кезеңінде 
педагогика факультеті деканаты өкімімен 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына орай халқымыз аңсап күткен, 
ата-бабаларымыз ғасырлар бойы арман 
еткен, зарығып қол жеткізген Тәуелсіздіктің 
қасиетті белгілерін ерекше қадірлей, қастерлей 
білгені үшін, қазақ елінің азаматы  ретінде  өз 

мемлекетінің Туын, Елтаңбасын, Әнұранын 
тұмардай қасиет тұта білгені үшін, оқудағы озық 
жетістіктері, өнегелі тәрбиесі және университет, 

факультетішілік қоғамдық істердегі белсенділігі 
үшін бір топ студенттерге алғыс жарияланды. 
Мерекелік күнге орай арнайы әзірленген алғыс 
хаттарды студенттерге факультеттің ардагер  
ұстаздары Мерғали Серғазыұлы Хұсайынов, 
Байжан Айдынғалиұлы Молдағалиев, 
Темірғали Қайырғалиұлы Қайырғалиев, Қамеш 
Исмағұлұлы Исмағұлов, Темірболат Құбашұлы 
Құбашевтар табыстады.

Қазақтың ұлы ақыны Абай: «Тегінде адам 
баласы адам баласынан ақыл, ар, мінез деген 
нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен 
оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық»,- 
дегеніндей, ел тәуелсіздігін дәріптеген тәрбие 
айлығының соңы факультет студенттерінің 
аса ұқыптылықпен әзірленген кең тыныс-
ты мерекелік концерттік бағдарламасына 
ұласты.

Қарлығаш ҚАЖыМОВА,
педагогика  факу�ьтеті 

дека�ы�ың оқу жә�е ғы�ыми жұмы�тар
жө�і�дегі оры�ба�ары

Мен таңдаған мамандық
жан-жақтылыққа дамыту, шығармашылықпен 
жұмыс жасауға баулу – ұстаз-маманнан ерек-
ше дайындықты, үлкен жауапкершілікті талап 
етер іс. Сондықтан да мен сондай дәрежеге 
жету үшін бар мүмкіндігімді аямаймын. Мен 
үнемі балалармен бірге болуды, олармен 
тіл табысқанды жақсы көремін. Өйткені, 
ұстаздар - өз ісіне жауапкершілікпен, әр нәрсеге 
адамгершілікпен қарайтын, ұлттық сана-сезімі 
толысқан, рухани бай тұлғалар.

Өзіндегі жақсы қасиеттерінің күллісін 
шәкірт бойына сіңіретін болашақ ұстаздар - 
біздер. Әр оқушы – бір-бір әлем. Оқушының 
ішкі жан-дүниесін сезіну үшін үнемі төзімділік 
пен білімділік қажет. «Ұстаз – білімді, әділ, қажет 
десеңіз, ержүрек болуы керек»,- деп әл-Фараби 
атамыз айтқандай, қазіргі кезең ұстазы қашан 
да білгір де алғыр болуы тиіс. Ұстаз ретінде тал-
май іздену, маңдай терін еселеп төге еңбек ету 
мол жетістіктерге қол жеткізері аян. Мен мектеп 
табалдырығын алғаш аттаған кезде қолыма 
қалам ұстатқан ұстазыма қарыздармын. 
Әрине, армандарым шексіз. Бастысы – елімнің 
аяулы азаматы болу, елге қызмет ету. Ой-
түйінімді жинақтай келе, Ұстаздар қауымы мен 
студент құрбыларымды қазақ елінің Тәуелсіздік 
мерекесімен құттықтағым келеді. Ел үшін еңбек 
етер, елдің ертеңін баулыр өз саламыздың 
кәсіби маманы болайық!

лунара СЕрАЖОВА,
06101�топ �туде�ті
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

Педагогика факультеті  
5В010800  «Дене шынықтыру және спорт»,  
5В010400 «Бастапқы әскери даярлық»
бөлімінің жаршысы 

№2, желтоқсан, 2011 жыл

Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі                   

«Салауатты өмір салты» жаршысын әзірлеуші жауапты редактор - Субботина Марина, 05101-топ, «Бастапқы әскери даярлық» мамандығы 

Уважаемые коллеги и студенты! Соблюдая про-
стые правила, ведя здоровый образ жизни, читая 
статьи о здоровье и следуя их советам, мы можем 
избежать серьезных проблем со здоровьем, спра-
виться с различными заболеваниями, даже такими, 
как онкологические, и просто продлить себе жизнь 
на несколько лет. 

Нет, наверно,  человека, который не хочет быть здоро-
вым. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: 
“Девять десятых нашего счастья основано на здоровье... 
Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего спра-
шиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу: 
оно поистине главное условие человеческого счастья”.

А что такое здоровье, здоровый образ жизни? В 
Уставе Всемирной организации здравоохранения указа-
но, что здоровье - это “состояние полного физического, 
душевного, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов”. В 
ритме большого города мы не успеваем следить за своим 
здоровьем. А зря!!! 

Задумайтесь о своем здоровье, довольны вы им? 
Выберите пункты, которые вам наиболее подходят, и 
подумайте, соблюдаете ли вы их каждый день: 

1. Никого не удивлю, сказав: «Занимайтесь физиче-
ской культурой, хотя бы 30 мин. в день». А если у вас и на 
это нет времени, то совершайте пешие прогулки. Ездите 
домой на автобусе, выйдите на остановку раньше. Если 
ездите на машине, тогда поднимаетесь на свой этаж без 
лифта. Старайтесь больше двигаться. 

2. Рационально питайтесь. Употребляйте больше 
пищу, содержащую клетчатку и цельные зерна, и мень-
ше - содержащую сахар и приготовленную из пшеничной 
муки. Не забываете об овощах и фруктах. Готовьте пищу 
на растительном масле, уменьшите потребление живот-
ного жира.

3. Избегайте избыточного веса, не ужинайте позднее 
6 часов вечера. Питайтесь не реже 3 раз в день. 

4. В течение дня пейте больше жидкости. К тому же 
это благотворно сказывается на состоянии кожи, позволяя 
продлить ее молодость. 

5. При приготовлении пищи используйте низкие 
температурные режимы и готовьте короткое время. Это 
позволит сохранить  в пище  полезные витамины. 

6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в 
одно и то же время. Это самый простой совет выглядеть 
красивым, здоровым, отдохнувшим. 

7. Будьте психологически уравновешены. Не нервни-
чайте, ведь нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, 
говорят, восстанавливаются, но очень-очень медленно. 
Так что, находите везде положительные моменты. 

8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает 
контрастный  душ – теплая и прохладная вода. Не только 
полезно, но и помогает проснуться. 

9. И, конечно, не курите, не злоупотребляйте алкого-
лем и другими вредными привычками. Ведь это основные 
факторы, ухудшающие здоровье. 

10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, 
подальше от автомобилей и других загрязнителей 
воздуха.

11. Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. 
Оно обязательно вернется в виде хорошего самочувствия 
и настроения.       

рания НАСырОВА, 
�туде�тка  3 кур�а

Зерттеулерге сүйенсек, дене бітімінің қалыптасуы 
тұқымға (ген) байланысты болғанмен, оны жүйелі 

жаттығу жасау арқылы реттеуге болатындығы дәлелденіп 
отыр. Өміріміздің кез-келген сәтінде клеткадағы май 
тканьдері үлкеюі немесе кішіреюі мүмкін екен. Яғни, 
салауатты өмір салтын сақтау арқылы адам атаулының 
барлығы бітімі ата-тегі тым семіз немесе арық болғанына 
қарамастан сымбатты болатын көрінеді. 

Қадірлі студенттер! Егер сымбатты болғыңыз келсе, 
төмендегі он қағиданы сақтауға ұмтылғайсыз. Бар болғаны 
осы ғана. Сонда сізден артық сымбатты адам болмайды. 
Сенбесеңіз, мына жайттарды ұстанып көріңіз. 

1. Қоңыраулы сағаттың көмегінсіз оянып үйреніңіз. 
Салауатты өмір салтын ұстанатын адамдардың көпшілігі 
таңертең ешбір қоңыраудың көмегінсіз оянып, өздеріне 
фитнес-жоспар жасап, соны жүзеге асыруға тырыса-
ды. Ондай адамдар түнде оңай көз іліндіріп, жақсы 
ұйықтайды.

2. Әрқашан дайын болу. Салауатты өмір салтын 
ұстанатын адамдар кешегі күннен бастап спорттық 
киімдері мен заттарын дайындап, бір аптаға спорттың 
қай түрімен шұғылданатынын жоспарлап қояды. Ал 
спорттық жаттығуларды әлуметтік міндеттемелері не-
месе күнделікті істерінің бірі деп қарайды. 

3. Таңғы жаттығулар жасаңыз. Спортпен таңертең 
шұғылданудың әсері кешкіге қарағанда ерекше болады. 
Таңертеңгілік жасалған жаттығудан кейін әр адамда 
қанағаттану және мақтаныш сезімі пайда болады. 
Сондай-ақ ол күні бойы жақсы тамақтануға, көңіл-күйді 
жоғары ұстауға және стресс жағдайларда  адамға күні 
бойы дұрыс шешім қабылдауға жәрдем береді. 

4. Тамақтану тәртібін жоспарлаңыз. Салауатты өмір 
салтын ұстанатын адамдар белгілі бір уақытта ғана 
тамақтанады.

Мемлекет өзінің капиталы болып саналатын 
әрбір адамға көзінің қарашығындай қарауға 
тиіс. Олардың қауіпсіз өмір сүруіне, тең құқықта 
болуына, нәпақасын табуына, тегін білім алып, 
емделуіне жағдай жасауы шарт. Бұл – бұлжымас 
қағида. Тәуелсіз Қазақстан бүгінде ұлттың 
денсаулығына ден қоя бастады. Медицина 
саласында жүрген бірнеше жылдық реформалар өз 
жемісін бере бастады. 

«Каждый казахстанец независимо от его национальной принадлежности, 
должен осознавать, что Казахстан – это плоть от плоти его родное го-
сударство, всегда готовое защитить его права и свободы. Только в этом 
случае сограждане испытывают чувство гордости за принадлежность 
государству, которое весь мир знает теперь как Казахстан» 

Н.А.Назарбаев 

Ведя здоровый 
образ жизни

СалауаТТы өміР СалТы – 

басты байлығымыз
Елбасымыз халыққа арнаған жыл сайынғы Жолдауында 

денсаулық саласына жете мән берді. Соның нәтижесі 
ретінде ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 2011-2015 
жылдарға арналған «Са�аматты Қазақ�та�» мемлекеттік 
бағдарламасын әзірледі. Оны Үкімет қабылдады. 
«Саламатты Қазақстан» - тұтас елдің салауаттылығы 
үшін жұмыс істейтін бағдарлама. Аталған жоба бойынша 
денсаулық сақтау ісін тиімді ұйымдастыру мәселелеріне, 
соның ішінде аурулардың алдын алу мен саламатты өмір 
салтын қалыптастыру жөніндегі іс-шараларға айрықша 
назар аударылған. Бағдарлама нақты алты бағытты 
қамтып, сол бойынша жұмыс жасайды. Қысқасы, мемлекет 
өз азаматтарының денсаулығын басты байлық санай-
ды. Осы орайда Елбасы Жолдауын қолдау мақсатында 
«Салауатты өмір салты – басты байлығымыз» атты ак-
циялары өткізілуде. Акцияның басты мақсаты – Елбасы 
Жолдауына айтылған басты бағыттарды елге түсіндіру 
және насихаттау. Сондай-ақ «Саламатты Қазақстан» 

бағдарламасының өмірге дендеп енуіне, ел арасында 
елеулі насихатталуына үлес қосу. Акцияға қатысушылар 

жұртшылықты адам денсаулығына кері әсерін тигізетін 
құбылыстардан арылып, салауатты өмір салтын ұстануға 
шақырады. 

Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында пе-
дагогика факультетінде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 
Оған «Дене шынықтыру және спорт», «БӘД» бөлімінің 
студенттері белсене қатысуда. Бұған баскетболдан, 
үстел теннисінен, қазақша күрес, волейбол түрлерінен 
өткізілген спартакиадалар да дәлел. Сондай-ақ жуырда 
«Дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі» 
(каф. мең. Р.Н. Испулова), «Дене тәрбиесі» (каф. мең. 
М.Х. Темірғалиева) кафедралары ұжымының өткізген 
«Спорт: кеше, бүгін және келешегі», «Дене шынықтыру 
белсенділігі – денсаулық кепілі» тақырыптарындағы 
дөңгелек үстелдердің мәні ерекше болды. Бұл бағыттағы 
шаралар жоспарлы түрде жалғасын таппақ. 

Сұңғат МАхАМБЕТОВ, 
05201�топ �туде�ті 

сымбатты болғың  келе ме?
5. Сәтсіздіктерге шырғаланып қалмаңыз. Салауатты 

өмір салтын ұстанып, алдына мақсат қойған адамдарды 
болмашы сәтсіздіктер кідірте алмайды.

6. Өмір сүру салтыңызбен кейбір әдеттеріңізді 
өзгертіңіз. Сымбаттылыққа адам бір күнде қол жеткізе ал-
майды. Ол үшін ұзақ уақыт бөліп, көбірек оқып білгеніңіз 
жөн. Сөйтіп уақыт өте келе жаман әдеттерден арылып, 
спортпен шұғылдануды, дұрыс тамақтануды, уақытылы 
демалуды білесіз. 

7. Тез арықтауға әуестенбеңіз. Салауатты өмір сал-
тын ұстаушы адамдар тез арада және ешбір қиындықсыз 
арықтау дегенге сенбейді. Өмірдің және сымбатты дене 
бітімнің оңайлықпен келмейтінін жақсы біледі. Көркіңе 
көзің тойып өзіңе сүйсініп қарау үшін, көп еңбектену 
қажет.

8. Артық салмақтан арылыңыз. Сымбатты болу үшін 
диетаға отыру артық етпейтінін салауатты өмір салтын 
ұстаушылар жақсы біледі. Бұл ретте фитнеспен айналы-
су артық етпейді. Спортпен тұрақты түрде айналысқан 
адам ғана өзі қол жеткізген салмақты өмір бойы сақтап 
қалуды ойламаса, қайтадан семіздікке душар болуы 
мүмкін.    

9. Аутотренингтерде де елемеуге болмайды. Жақсы 
дене бітімін сақтап қалу үшін жағымды аутотренингпен 
айналысу керек. Егер де үнемі өзіңізге сенбей, түңіле 
берсеңіз, арықтауыңыз да қиынға түседі. «Мен күштімін», 
«Менде бәрі жақсы болады», «Дене бітімім де сұлулана 
түседі» деген сөздерді жиі айту жөн;

10. Алдыңызға мақсат қойып үйреніңіз. Өзінің 
дене пішімін бақылау жасап, салауатты өмір салтын 
ұстанатын адамдар алдына қойған мақсатқа қалай да 
қол жеткізеріне сеніміміз мол.

Ибраим АБдрАхМАНОВ, 
маги�тр�оқытушы

Мой выбор – моё будущее!

Выбор профессии 
– это одно из самых 
важных решений в 
нашей жизни. Этот 
выбор встает перед 
каждым человеком, 
вступающим во взрос-

лую жизнь. Важно сре-
ди тысячи профессий правильно выбрать именно ту, с 
которой начнется твой жизненный путь. Родители предо-
ставили мне самостоятельный выбор, не заставляли идти 
по чьим-то стопам или опираться на другие критерии. Я 

выбрала  профессию преподавателя начальной военной 
подготовки. Для преподавателя важны такие качества, 
как умение преподавать, любовь к предмету, взаимопо-
нимание, все они в большей или меньшей мере развиты 
во мне, а чего не хватает, я надеюсь приобрести в стенах 
нашего университета.

Особое место в системе работы учебных заведений 
занимает начальная военная подготовка (НВП). Именно 
от преподавателя НВП, его умения увлечь учащихся 
своим предметом, зависит уровень и эффективность на-
чального военного обучения и военно–патриотического 
воспитания. Патриотизм – это любовь к  Родине, чувство 

гордости и преданности ей. Оно не является врожденным  
чувством, оно воспитывается в человеке, а воспитателя-
ми этого чувства являемся мы, преподаватели НВП. 

Многие считают, что такой предмет, как НВП, вообще 
не нужен, напротив, такой предмет обязателен. Каждый 
должен знать правила обращения с оружием, ориентиро-
вание на местности, он должен уметь оказывать первую 
медицинскую помощь, все эти навыки необходимы в 
жизненной действительности.  Я считаю, что начальную 
военную подготовку мало пропагандируют, а ведь, прежде 
всего, человека мы должны воспитать патриотом! Как го-
ворится, учитель может научить лишь тому, что знает сам. 
Здесь, в ЗКГУ, большие возможности научиться многому 
и получить знания в различных сферах. Уровень препо-
давания высокий и мы, закончив этот университет, будем 
востребованными специалистами своего дела!

Я хочу пожелать всем успехов и терпения на трудном 
пути достижения желаемого, и посоветовать тем, кто еще 
не определился в выборе, не отходить от поставленной 
цели и лучше всего, быть на своем месте – работать на 
любимой ими работе, а не на той, к которой вынудили 
обстоятельства.                                                       

Марина СУББОТИНА,
 05101�гр.
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Адам баласын ұшар биікке шығарар, атақ-даңққа 
кенелтер екі-ақ өнер саласы бар: бірі – қолбасшылық 
өнері де, екіншісі – үздік шешендік өнері.

М.Т.Цицерон

Шешендік – ақылмен билеу өнеріШешендік – ақылмен билеу өнері

М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы 
бойынша жүзеге асырылған «Балалар үйінің, балабақша және мектеп бүлдіршіндерінің арасында мемлекеттік 
тілді, ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған іс шаралар өткізу» атты жоба жұмысының орындалуын 
қорытындылау мақсатында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

 Шешендік өнер – қай заманда, қандай қоғамда болса да қауымға, көпшілікке 
үлкен әсер ететін, оның санасын, сезімін баурап, күш-жігерін тасытатын қуатты 
құрал, күні бүгінге дейін құдіретін, қасиетін жоймаған өнер. Қазіргі таңда 
халықтың рухани-мәдени өміріндегі ең бір аяулы, ең бір ардақты өнердің 
бірі шешендік өнерге деген көзқарас тіптен ерекше. Оған дәлел ретінде Батыс 
Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы, «БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас 
орталығы», «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Бірлігіміз жарасқан!» 
атты шешендік өнерді сүйетін жастарға арналған облыстық пікір-сайыс турнирі 
өткізілді. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығын 
кеңінен атап өтуге атсалысу, шешендік өнер және жұрт 
алдында сөйлеу мәдениеті қалыптасқан талантты студент 
жастарды анықтау, облысымыздың студент жастары ара-
сында пікір-сайыстың деңгейін көтеру, облыс жастарының 
сын тұрғысынан ойлауын дамытуды мақсат еткен бұл 
пікір-сайыс тіл өнері мен сөйлеу мәдениетінің ең жоғарғы 
сатысын көрсетті.

1 желтоқсан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің акт залында «Бірлігіміз 
жарасқан!» атты облыстық пікір-сайыс турнирінің сал-
танатты ашылу рәсімі өткізіліп, жүргізушілер тарапынан 
еліміздің 20 жыл ішінде жеткен жетістіктері жөнінде ақпарат 
берілді. Турнирдің салтанатты ашылуында облыстық 
жастар мәслихатының хатшысы Р.Р.Ашенова құттықтау 
сөз сөйлеп, ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай об-
лысымызда өткізіліп жатқан іс-шаралар жөнінде ақпарат 
беріп, аталмыш шараның маңыздылығын атап өтсе, 
«БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас орталығы» жастар қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы М.Қ.Сүлейменов аталмыш турнир 
қатысушыларын өткен жылдармен салыстырғанда екі есеге 
көбейіп отырғаны облыс жастары арасында пікір-сайыстың 
дамып жатқандығының айғағы екендігін атап, турнирдің 
өткізілу барысымен таныстырып өтті. Салтанатты ашылу 
рәсімі раундтық ойындармен жалғасын тапты.

Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған турнирге Жәңгір 
хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінен «Догма», «Кәусар», «Легион», «Барыс», 
«Парасат», «Грация», «ORRO», «One love», Батыс Қазақстан 
инженерлік-технологиялық университетінен «Алау», «No 

comments», Евразия академиясының «Energy», «Евразия», 
«Переводчики», М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінен «Аманат», «Шырақ», 
«Болашақ», «Жаснұр», «Заңғар», «Жалын.kz», «Ұлағат», 
«Жас қыран», «Жан алауы», «Фемида», «Козерог», «VIVA», 
«Scorpions», Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 
колледжінен «Болашақ», Орал гуманитарлық колледжінен 
«Олимп», Орал мұнай-газ және салалық технология-
лар колледжінен «Парасат», «Жаңа жұлдыз», Евразия 
г уманитарлық колледжінен «Евразия серілері», 
«Еврозейцы», «Прямой эфир» командалары қатысты. 
Жоғары және арнаулы оқу орындарының студенттері 
арасында өткізілген турнирге қазақ лигасы бойынша 22, 
орыс лигасы бойынша 11 команда қатысып, турнирдің тар-
тысты өтуіне ықпал етті.  Пікір-сайыс турнирінде қалалық, 
облыстық, республикалық пікір-сайыс турнирлерінің 
жеңімпаздары, жүлдегерлері А.Жақсығалиева, М.Абдулов, 
А.Молдағалиев, А.Сабырғалиева, М.Шынғалиева, 
О.Қуанғалиев, Н.Жұмағазиев, М.Бижанов, Ж.Науатова, 
Ә.Шукиева, А.Кушманова, Р.Төлеген, А.Джумагазиева, 
А.Амруллина, А.Граджина, А.Жасымов, А.Графкина 
төрағалық етті.  

Бір шешен топты жойқын, буырқанған шабытымен 
билеп-төстейді, екіншісі – жатық, әсем жеткізе білу 
шеберлігімен, үшіншісі – әзіл-оспақ, күлдіргі, айтқыштық 
талантымен, төртіншісі – жүйелі, сабақтас, анық ба-
яндауымен баурайтыны секілді сайысқа қатысушы әр 
команда «Қазақстанның Тәуелсіздік алған 20 жыл 
ішіндегі ең жоғарғы жетістігі», «Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің тиімді жолдары», «ҚР жоғарғы оқу 

орындарына жаңа оқу жүйесі», «Қазақстан экономикасы 
дамуының жаңа бағыттары», «телефон терроризмімен 
күрестің тиімді жолдары» тақырыптарындағы қарарларды 
талқылап, ұтымды механизмдер ұсынды.

Тұтқиылдан тапқырлық таныту, өрнегі әсем өнегелі-
ғибратты сөз айту, оқыс айтылған ойларға қисынды 
әрі жедел жауап қайтару пікірсайысшыларымыздың ең 
озық қасиеттерінің бірі де бірегейі. Тыңдаушылардың 
жан-сезім әлемін сөзінің әдемілігімен, образдарының 
жарқындылығымен, нақыл, ғибрат сөздерінің ұшқырлығымен 
баурап алған командалар өз тыңдаушыларының бойында 
шалқыған шабыт, дария сезім, атқарылар іске сәйкесті 
құштарлық сезімдерін оята білді. 

«Бірлігіміз жарасқан!» атты облыстық пікір-сайыс 
турнирінің қорытындысы бойынша  жүлделі І орынды  «Жас 
қыран» командасы (Н.Бисембиев, Б.Тоқтар),  ІІ орынды 
«Жалын.kz» (Ә.Орынбаев, Е.Мырза), ІІІ орынды «Парасат» 
(Е.Мұратов, Л.Бертілеу) жеңіп алса, «Үздік спикер» номи-
нациясына Е.Мұратов, «Үздік төреші» номинациясына 
Ж.Науатова ие болды. Орыс лигасы бойынша І орынды 
«Козерог» командасы (А.Изтурганов, Н.Самарканов), ІІ 
орынды «Фемида» (М.Нугманов, А.Байжазыкова) жеңіп 
алды. «Үздік спикер» номинациясына А.Изтурганов, 
«Үздік төреші» номинациясына  А.Амруллина лайық деп 
танылды. Қазақ және орыс лигасы бойынша қатысқан 
барлық командалар арнайы алғыс хат және «Пікірсайыс 
– сөз додасы» атты оқу-әдістемелік кітапшалармен ма-
рапатталды. Қазақ және орыс лигасы бойынша турнир 
жүлдегерлері мен арнайы номинация иегерлеріне, үздік 
деп танылған жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табыста-
лып, жеңімпаздар арнайы кубокқа ие болды.  

Мерген СүлЕЙМЕНОВ

ҰЛТТыҚ ТіЛ МЕН 
САЛТ-дӘСТүРді дӘРіпТЕГЕН жоБА
Дөңгелек үстелге университет ректоры Асхат Сәлімұлы 

Иманғалиев бастаған ғылыми кеңес мүшелері, Батыс 
Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының бастығы 
Махамбет Мәтенқожаұлы мен Жомарт Тілекқабылұлы және 
осы жоба жұмысын бірлесе атқарған қала мектептерінің 
басшылары мен мұғалімдері қатысты. 

Жобаның басты мақсаты – Қазақстан жастарын ұлттық 
дәстүрді сақтауға, өз елінің тарихын білуге, мемлекеттік тілді 

игеруге, мәдениетті, ұлттық дәстүрді қалыптастыруға, халық 
батырларының тарихи ерекшеліктерін түсінуге тәрбиелеу, 
жас ұрпақтың ұлттық тәлім-тәрбиенің ықпалымен рухани 
жетілуіне әсер ету. Аталған жоба өзінің мақсатына жетудің 
негізгі шарттары ретінде ұлттық білім беру бастамалары 
мен мектептерді өркендету, қалыптастыру; мемлекеттік тілді, 
мәдениетті жеке тұлғаның бойына сіңіру; қазақ халқының 
ұлттық салт-дәстүрін насихаттауға, қоғам мен жеке тұлғаның 
этномәдени сұраныстарын жүзеге асыруға бағытталған білім 
беру қызметтерін үздіксіз жүргізу; этномәдени қажеттіліктерді 
анықтау және оларды қанағаттандыру бойынша білім беру 
жүйесінің жұмысын мақсатты бағдарлау секілді міндеттерді 
қойды. Жоба аясында жүзеге асқан іс-шаралардың жүйелі 
түрде және тәжірибе жүзінде жүргізілуі, атап айтқанда, 

бірнеше тақырыпта тәрбие сағаттары дайындалып, олардың 
электронды нұсқалары шығарылды. 700 сағат көлемінде 
жүргізілген ұлттық тәрбие, мемлекеттік тілді дәріптеу 
бағытындағы тәрбие сағаттары қалалық мектептермен қатар, 
Батыс Қазақстан облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 
және аудандық қазақ және орыс мектептерінде жүргізілді. 
Осы жұмыстар аясында әдістемелік құралдар дайындалды. 
Дөңгелек үстелде жоба негізінде жүзеге асқан «Қыздар 

әлемі» порталының жұмысы толықтай таны-
стырылды. Осы жобаға басшылық жасаған 
БҚМУ доценті Айгүл Медешова мен пед.ғ.к. 
Асылбек Ерғалиев, ақпараттық технология-
лар бөлімінің басшысы Дәурен Габдуллаев 
жоба барысынан толықтай мағлұмат берді. 
Кешті қорытындылаған университет ректоры 
Асхат Иманғалиев бұл жобаның БҚМУ база-
сында жүргізіліп отырғандығы үлкен мәртебе, 
өйткені облыстың  педагогикалық тәжірибесі 
мол ғалымдары басшылық етіп отырған 
шаралар инновациялық тұрғыдан оздыры-
луы тиіс екенін, жаңашылдыққа бет бұрған, 
ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды 
сақтауға, мемлекеттік тілді құрметтеуге 
болашақ педагогтарды тәрбиелеп отырған 
ұжым болғандықтан, облыста мемлекеттік 
тілге құрметпен қарайтын, Отанын сүйетін, 
халықтық тәлім-тәрбиені бойына сіңірген жас 
ұрпақтың бүгінгі ахуалын зерттей отырып, 
өзекті мәселелерді айқындап, сол қоғамда 
орын алып отырған келеңсіз жайлардан 

арылуға тәрбиелейтін шаралар өткізуге басшылық жасап 
ұйымдастырудың біздің ұжым үшін маңыздылығын анықтай 
түседі, - деп өз ойын білдірді. 

Егемен ел болып, еңсемізді көтерген тұста, ұлттық 
тілімізді дәріптеп, ұлттық тәрбие мәселесін көтерген шақта 
ұлтын сүйетін, отансүйгіш болашақ жас ұрпақ тәрбиені тірек 
етуге міндетті. Сондықтан осы жоба аясында атқарылған 
тәрбиелік шаралар қазақ елінің жас өрендерін ұлықты ұл, 
қылықты қыз болып өсуіне бір септігін тигізсе деген жарқын 
ойдың жемісі боларына сенімдіміз. 

рита СұлТАНғАлИЕВА, 
М. Өтемі�ов аты�дағы БҚМУ�дың 

ба�па�өз хатшы�ы

Ата-баба  арманы
Біз - тамырын тереңге жайған қазақ деген елдің 

ұландарымыз. Алаңсыз ататын таңды көру үшін тұтқиылдан 
жау келіп, тағдырымыз қыл көпір үстінде тұрған кезден де 
өттік. Күмбір-күмбір кісінетіп, қоңыраулы найза қолға алып, 
жауға қарсы аттанған қазақ  батырларымыздың ерлігімен 
еліміздің іргесі сөгілмей, шаңырағымыз шайқалмай қалды.  
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 деген 
сенімі мен мәдениетінен айырылмады, жасымады.

«Намыс тапталса, кек тұтанады» демекші, төрткүл 
дүниені дүр сілкіндірген әйгілі Желтоқсан оқиғасы қазақ 
жастарының сол батырлардың ұрпағы екенін дәлелдеп 
берді. Шеруде «Азаттық!» деп ұрандаған жастарымызды 
«ұлтшыл» деп айыптады. Қаһарлы желтоқсанда аязға 
тоңып, мұздай суға малшына қатып, итке таланып әскердің 
өткір  күрегіне туралған, шаштарынан сүйретіліп, тіпті 
он-он бес жылға сотталып, ату  жазасына кесілген қанды 
қырғында қаймықпай «күнәдан таза басымен, бозторғайдай 
қанымен» құрбан болғандарды ұмытсақ – Отанға жасаған 
опасыздығымыз.

16 желтоқсан – Қазақстан халқының жүрегінде қалған 
ұлы күн. Алақанымыздан сусып кеткен тәуелсіздік бақытын 
қолымызға қайта қондырдық. Аллаға мың да бір шүкір. 
Тәуелсіздік туын жоғары ұстап әрқашан нық сеніммен ілгері 
қадам басу – біздің басты парызымыз.  Иә, әбден қудалауға 
түскен, қанаты қайырылған бұл ұрпақтың өкілдерін біз, 
жастар, еш уақытта ұмытпауға тиіспіз. Олардың ерлігін, 
өшпес рухын құрметтеу - біздің  міндетіміз.

Нұркен ӘМІрАшЕВ

Желтоқсандықтардың ерлігіне 
тағзым ету - біздің парызымыз

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан дербес ел  атан-
ды. Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізуінің басты себебі 
мен негізі болған - Желтоқсан оқиғасы. Қазақстандағы 
желтоқсан көтерілісі жаңа тәуелсіз мемлекеттің құрылуына 
алып келді, ұлттар мен ұлыстардың еркіндікке ұмтылысы 
болды, мұның өзі түптеп келгенде, әлемдегі демократияның 
өзгеруіне жол ашты. Мұндай тәуелсіз ел болу жолын-
да жандарын пида еткен желтоқсан қаһармандарын 
еш ұмытпауымыз керек.  Желтоқсан  қаһармандары 
өздерін  жаппай соққыға жығып, қақаған аязда мұздай 
су шашқанына, қысым көрсетіп, ауыр соққының астына 
алғанына  қарамастан бірнеше күн бойы халқының еркі 
мен мұң-қайғысын жанына жалау етіп, республиканың 
дербестігіне, еркіндігіне және тәуелсіздігіне  қол жеткізу 
жолындағы күресті жалғастыра берді.  Қ.Рысқұлбеков, 
Е.Сыпатаев, Л.Асанова, С.Мұхамеджанова сынды қайсар 
аға-апаларымыз  өз денсаулығын, болашағын, тіпті өмірін 
де құрбандыққа шалды.

1986 жылғы желтоқсан оқиғасы уақыт өткен сайын алыс-
тап бара жатырса да, жүректерде мәңгілік ұмытылмайтын 
қастерлі бір нәрсе бар.  Ол – ел бостандығы үшін күрескен 
қазақ қыздары мен жігіттерінің рухына, ерлігіне деген 
тағзым, құрмет. Халқымызды 2 ғасыр бойы езіп келген 
империяның қуатты құрсауын бұзып, отарлаушылардың тас 
шеңгел құлдығынан құтылуды көксеген жастардың көз жасы 
мен қаны бекерге төгілмепті. Осы жастардың арқасында біз 
тәуелсіз Қазақстанда өмір сүрудеміз.

Біз осындай  бейбітшіл, тәуелсіз мемлекетті сыйлаған 
аға-әпкелеріміздің ерліктерін еш ұмытпай, соны бағалай 
біліуіміз керек. Сан ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсап 
өткен тәуелсіздік туы желбіреп тұр, жас Қазақстан 
шарықтап даму үстінде, елімізді қазір әлем мойындап 
отыр. Бұның барлығы - Елбасының сарабдал саясатының, 
еліміздің жарқын болашағы мен игілігі жолында жа-
салып жатқан адал еңбегінің арқасы және халық ке-
лешекке үлкен сенім артып, елбасына шүбәсіз сенім 
білдіреді. Тек тәуелсіздігіміз баянды болғай, ағайын.

Айжан ИСКАлИЕВА, Салтанат АУБАКИрОВА,                
01101�топ �туде�ттері

 Пікір-сайыс

 Толғаныс
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Кафедра физики и математики  готовит бакалавров 
по специальности «5В010900-Математика» и «5В011000-
Физика» со специализацией «информатика» и «английский 
язык». Сферой профессиональной деятельности выпускни-
ков специальностей «Математика» и «Физика» являются 
средние, средние профессиональные учебные заведения, 
организации образования и научно-исследовательские 
институты. По окончании бакалавриата студенты могут 
продолжить обучение в магистратуре нашего университета 
или других ВУЗов Республики Казахстан.

Заметный подъем экономики и производства в нашем 
государстве, их дальнейший рост и развитие, внедрение 
инновационных технологий делает физико-математическое 
образование особенно востребованным. Такое образование 
начинается в школе. Поэтому наша кафедра стремится к 
непрерывному совершенствованию профессиональной 
подготовки учителя, соответствующего современным тре-
бованиям общества. 

Кафедра физики и математики - одна из старейших 
кафедр университета, функционирует с 1932 года, с 
момента открытия университета (педагогического инсти-
тута). На кафедре работают высококвалифицированные 
преподаватели, кандидаты наук, доценты и профессора. 
Педагогический коллектив кафедры совершенствует со-
держание образования, использует традиционные и со-
временные образовательные технологии, разрабатывает 
в помощь студенту электронные учебники, методические 
материалы на электронных носителях. 

Кафедра имеет хорошую материальную базу, обеспече-
на физическими лабораториями и мобильным компьютер-
ным классом. Студенты работают в компьютерных классах 
и пользуются электронной библиотекой. 

Кроме обязательного изучения программного материа-
ла и элективных курсов по математике и физике студенты 

участвуют в научно-исследовательской работе, конферен-
циях, олимпиадах и т.д.

Наши студенты успешно выступают на республикан-
ских научно-практических конференциях и олимпиадах. 

27-28 ноября 2008 года в Астане ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
проходила Первая Республиканская студенческая научно-
практическая конференция по математике и информатике. 
На конференции приняли участие студенты специаль-
ности  «Физика» Куниров А. с докладом «Потенциалдық 
шұңқырдағы кванттық бөлшекті компьютерлік моделдеу» 
(науч.рук. Жакиев Н.К.) и Досмухамбетова Д., Танатарова 
Г. «Фуко маятнигінің компьютерлік моделдеу» (науч.рук. 
Сырым Ж.С.). Эти работы были опубликованы в сборнике 
материалов конференции, а работа Кунирова Алмаса была 
отмечена грамотой.

Физико-математическое образование – 
путевКа в жизнь

Зарубежные контакты 
кафедры теории и практики 

обучения иностранному язык у 
Приглашение и работа  зарубежных колег на кафе-

дре  теории и практики обучения иностранному языку   
под руководством заведующей  кафедрой,  доцента 
Абухановой А.Г. – дело  не новое. Традиция общения  с 
зарубежными коллегами началась  ещё в 1997г., когда 
на кафедру была приглашена  представитель Корпуса 
Мира Эрин Стоукс из Бостона, США. В течение 2-х лет 
Эрин  Стоукс   проводила практические  занятия и вела  
общественную  работу  Корпуса Мира. В 1998 г. на ка-
федре  работал Дэвид Стилман из Уэльса, интересы  
которого, в основном, были связаны  с  экологией на-
шего Западно-Казахстанского края.

В 2000 г. руководство университета пригласило 
доктора наук Лизу Морган из штата Калифорния, кото-
рая  провела ряд обучающих семинаров как для сту-
дентов старших курсов, так и преподавателей по теме: 
«Инновационные технологии обучения иностранным 
языкам». В 2005 г. преподаватели кафедры  пригласили 
Майкла Фильдинга, главу фирмы КВR г.Атырау, который 
провел ряд встреч с преподавателями и студентами и 
организовал тренинги по техническому английскому 
языку. Технический английский является важным пред-
метом для становления современного специалиста.

Во время   общения  со студентами 2-4 курсов Майкл 
Фильдинг пригласил наших студентов  на работу  в 
фирмы г.Атырау  после окончания университета.  В 2008 
году международный отдел университета  пригласил  на 
кафедру Дэниэла Нэльсона, молодого представителя 
корпуса Мира, работа с которым  принесла удовлетво-
рение как     преподавателям и студентам  отделения 
иностранных языков, так  и самому Дэниэлу, который 
тоже многому научился у наших преподавателей в 
плане  методики преподавания английского языка. И, 
наконец,  в начале 2011 учебного года руководство 
международного отдела  университета пригласило 
доктора наук Бёрнхардта Динсбурга из Бонна, который  
в течение 1,5 месяцев плодотворно работал в  контакте  
с преподавателями кафедры. В частности, он провел  
ряд занятий  по  морфологии английского языка со 
студентами 1-4 курсов, прочитал  несколько  лекций 
по истории английского языка для студентов 3-го 
курса, провел ряд встреч и семинаров по  теме своей 
докторской диссертации  для преподавателей кафе-
дры. Общение и работа с опытным преподавателем из 
Германии, обмен опытом с преподавателями кафедры 
принесли значительные результаты как для студентов, 
так  и для преподавателей кафедры  теории и практи-
ки  обучения иностранному языку в плане повышения  
квалификации и расширения контактов с зарубежными 
коллегами. Работа кафедры  теории и практики  обуче-
ния иностранному языку довольно многогранна и кон-
такты с зарубежными коллегами  дают определенный 
стимул  для дальнейшего  профессионального роста 
как преподавателей, так и студентов. 

НУрУшЕВА Т.И.,
 �тарший преподавате�ь кафедры 

теории и практики  обуче�и� и�о�тра��ым �зыкам

Уважаемый абитуриент! Если Вас привлекает получение высшего образования и стремление стать 
конкурентноспособным специалистом и быть полезным своей стране – то приходите учиться в Западно-
Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова. Приходите на филологический факультет по 
специальности «Иностранный язык: два иностранных языка».

Выбор профессии – это выбор судьбы!
Учитель - одна из самых гуманных, нужных и важных 

профессий. Именно учитель помогает молодежи обре-
сти знания и нравственные основы и подготовить себя к 
будущей работе и выбору профессии. А сейчас Вы сами 
выбираете для себя профессию, и мы призываем Вас 
придти учиться к нам!

Кафедра германской филологии была основана в 
1962 году. В настоящее время кафедра называется ка-
федрой теории и практики преподавания иностранных 
языков. Заведующей кафедрой является кандидат фило-
логических наук, доцент Абуханова А.Г.

За годы работы кафедры подготовлено и выпущено 
множество специалистов, которые работают сейчас в 
школах и вузах Казахстана и других стран. Среди них 

– Бырганым Айтимова – экс-министр науки и просвеще-
ния Республики Казахстан, постоянный представитель 
нашей страны в Организации Объединенных Наций;  
доктор филологических наук, Марьям Каппазовна 
Бисималиева: руководитель образовательного центра 
«Профессионал», активно участвующая в жизни уни-
верситета: М.К.Бисималиева является рецензентом и 
оппонентом магистерских диссертаций.

В составе кафедры сейчас – крупнейшие спе -
циалисты, кандидаты филологических наук, доценты 
А.Г. Абуханова и М.В.Чечетко, старшие преподаватели 
Т.И.Нурушева, С.И.Кадыргалиева, И.Н.Касимова, препо-
даватели Р.Г.Шамгонова, О.Г.Полянина, А.Б.Насимуллина, 
Л.Т.Даулова. Они ведут большую научную и воспитатель-
ную работу и научные исследования в области филологии 
и методики.

Современное двухступенчатое образование пред-
полагает два уровня подготовки – бакалавриат и маги-
стратуру. Магистратуру на филологическом факультете 
открыли в 2003 году и кафедра активно участвовала в 
подготовке специалистов с академической степенью 
магистра. За эти годы их подготовлено немало – за-
щитили магистерские диссертации: Ж.Т.Рысбекова, 
А.Б.Бакытжанова, Б.Т.Садретдинова, А.В.Дроздов, 
М.А.Салауатова, В.С.Зубков, А.А.Санжаров, С.В. 
Овчинникова, И.Н.Касимова, А.Е.Габдешева, А.С.Дейнеко, 
Н.К.Лысенко, А.С.Утебаева, Е.А.Михалева-Дроздова, 
А.О.Сагингалиева. Тематика и проблематика магистерских 

диссертаций разнообразна и актуальна – это сравнитель-
ное изучение явлений языка и литературы различных 
национальных культур, проблемы немецкой народной 
баллады, творчества Р.Киплинга, Р.Л.Стивенсона, 
В.Скотта, Ф.Кафки, Ф.Шиллера и И.В.Гете, Р.Б.Шеридана, 
а также проблемы лингвистики – в частности, работы, 
посвященные языку современной рекламы. Открытие 
магистратуры – важная веха в истории кафедры, фа-
культета, она будет развиваться и в дальнейшем, и, воз-
можно, Вам предстоит пополнить ее ряды и подготовить 
диссертацию к защите. 

Преподаватели кафедры поддерживают связь с 
коллегами из других вузов ближнего и дальнего зарубе-
жья, и студентам нередко представляется возможность 

учиться за рубежом. В университет 
постоянно приезжает доктор наук, 
профессор из Германии, из универ-
ситета им.Гуттенберга в г.Майнце, 
Бернхардт Динсбург и проводит 
семинары и лекции. Недавно два 
специалиста из посольства США в 
Казахстане Габриэль Шадиавичуте 
и Давид Нортон провели семинар 
по лингводидактике с преподава-
телями и учителями иностранного 
языка.

В настоящее время в маги-
стратуре за рубежом учатся: в 
России – Лидия Скородумова и 
Гульшат Махамбетова, в Германии, 
в г.Фульде – Марианна Пузаткина, в 
г.Мюнхене – Жанна Мусина, в док-
торантуре в г.Майнце – Владислав 

Зубков. В г.Майнце проходила стажировку студентка 
Елена Зубкова, а студенты 4 курса учились один семестр 
в Турции, студенты 3 курса – один семестр в г.Быдгощ в 
Польше. 

Обучение в рамках бакалавриата проводится по спе-
циальности «Иностранный язык: два иностранных языка» 
- английскому и немецкому. Сроки обучения:

4 года /стационар/;
3 года – ускоренное заочное обучение;
5 лет – заочное обучение.
Подготовка в рамках магистратуры ведется по двум 

направлениям: годичного и двухгодичного обучения. 
Срок обучения:

1 год – профильное направление;
2 года – научно-педагогическое направление. 
В результате обучения в магистратуре защищается 

магистерская диссертация по специальности 6М011900 
«Иностранный язык: два иностранных языка» и присуж-
дается академическая степень магистра.

Качество обучения гарантированное, трудоустройство 
выпусков также. Выбор профессии – это выбор судьбы. 
Поэтому в начале пути выбор должен быть правильным 
и мы предлагаем Вам такой выбор! Поступайте учиться 
на отделение иностранных языков филологического 
факультета! Мы Вас ждем!

ЧЕЧЕТКО М.В.,
к.ф.�., доце�т кафедры теории и практики обуче�и� 

и�о�тра��ому �зыку

Отметим достижения наших студентов-математиков за 
последние несколько лет. 

В 2008 году олимпиада проводилась в г. Астана, ко-
мандное - II место.

В 2009 году – в г. Туркестан, командное - II место,  в 
личном зачете Кабасов Багдат, студент I курса, занял I 
место. 

В 2010 году – в г. Кокшетау,  командное - I место, в 
личном зачете Кабасов Багдат, студент II курса, занял I 
место. 

По сложившейся традиции команда, занявшая I 
место, “привозит” республиканскую олимпиаду в свой 
университет.

Так, 14–15 марта 2011 года, на базе нашего универси-
тета проводилась Республиканская олимпиада по мате-
матике среди студентов высших учебных заведений. Как 
и в прошлые годы, олимпиада проходила в 2 тура. В ней 
приняли участие 13 команд из 12 университетов Республики 
Казахстан. Наш университет представил 2 команды в соста-
ве 4-х участников: Кабасов Б. и Сарин Т. (студенты 3 курса), 
Сагингалиева А. и Стульников Е. (студенты 2 курса).

В родных стенах наши олимпийцы также, показав себя 
на высоте, заняли командное II-е место, а наш Кабасов 
Багдат в личном зачете уже третий раз – I-е место.

Вхождение Республики Казахстан в мировое образова-
тельное пространство привело к необходимости расшире-
ния межгосударственных связей ВУЗов. В настоящее время 
это проводится по программе академической мобильности, 
в соответствии с которой наши студенты имеют возмож-
ность на один семестр или один год выезжать на обучение 
в университеты других стран. Соотвественно, наш уни-
верситет принимает студентов других ВУЗов. Опыт такой 
мобильности на кафедре имеется. В 2011-2012 учебном 
году на кафедре обучаются студенты из Калмыцкого госу-
дарственного университета по специальности «Физика».

На основе типовых учебных планов «5В010900 – 
Математика» и «5В011000 – Физика» 2011 года и учебного 
плана бакалавриата университета Гуттенберга (Германия) 
созданы совместные образовательные программы, по-
строенные по модульной структуре. 

Математика и физика – сложные предметы, но они 
интересны, дают возможность понимать окружающий мир, 
а возможные трудности в обучении помогут преодолеть 
наши преподаватели. 

ЖУМАГАлИЕВА А.Е., к.ф.�м.�., доце�т,
КУЗьМИЧЕВА А.Е., профе��ор, 

КУльЖУМИЕВА А.А., к.ф.�м.�., зав. кафедрой
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МЕНшІК ИЕСІ: 
М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті.

Газет айына бір рет шығады.

ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің 
келісімімен мерзімді баспасөз басылым-
дарын және (немесе) ақпарат агенттіктерін 
26.01.2011ж. есепке алу туралы №11390-Г 
куәлігі берілген.

Индексі 090000
Таралымы 1000 

рЕдАКТОр: 
ШЫНТЕМІРОВА 
Гүлсая Каримоллақызы

ТІлшІлЕр: 
АСЫЛХАНОВА Елдана
СРАЛИЕВА Мейрамгүл
ӘМІРАШЕВ Нұркен

КОррЕКТОр: 
БЕККУЖИЕВА Светлана

БЕТ ҚұрУшы & дИЗАЙН: 
АБДУЛЛИНА Асель

ФОТОСУрЕТ:  
Оқу теледидары және 
графикалық жобалау зертханасы

Газет БАҚ және баспа орталығында 
теріліп, беттелді. «Полиграфсервис» 

ЖШС баспаханасында басылды.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  
ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ 
ДӘЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ. 
ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ 

ПІКІРЛЕРІ   РЕДАКЦИЯ  
КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.

Сарайшық көшесі, 34, тел.: 50-76-52 
Біздің сайт: www. wksu.kz
e-mail: IC_SMI@wksu.kz 

Құттықтаймыз!!!

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
орай  2 желтоқсан күні Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-да ЖОО 
мен АОО арасында үстелді теннистен сайыс оздырылды. 

Үстелді тенниске оқытушылардан құралған 6 команда 
қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ  І орынға, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ІІ орынға, БҚГА 

ІІІ орынға ие болды. Жеке ойыншылар арасында дене тәрбиесі 
кафедрасының оқытушысы А.Х.Жұмағалиев І орынға қол жеткізді. 
Жарыс соңында дәрежелі орынды иеленген командалар арнайы 
дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Батыс Қазақстан кубогі үшін ерлер арасында 7-11 желтоқсан 
аралығында волейбол ойынынан жарыс өткізілді. 

Айтиев атындағы спорт сарайында 18 команда ойын көрсеткен 
жарысқа 216 спортшы қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ құрама командасының спортшылары 
жүлделі ІІІ орынды иеленді.

Дене тәрбиесі ұжымдарының арасында 3 ай көлемінде қала 
біріншілігі үшін шағын футбол ойынынан өткізілген жарысқа 
32 команда қатысып, 384 спортшы ойын көрсеткен. 

Бұл жарыста М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың құрама коман-
дасы жүлделі ІІ орынды қанжығасына байлады.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
орай университет жатақханасы студенттерінің арасында 
«Денсаулық» топтары арасындағы көңілді  эстафеталық 
жарыс оздырылды. 

Жарыс мақсаты - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауын жүзеге асыру үшін жастарды ортақ іске 
жұмылдыру, салауатты өмір салтын ұстанатын тұлғаларды 
қалыптастыру. Жарысқа тәрбие жұмысы және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі проректор Т.М.Даришева, педагоги-
ка факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  
И.С.Абдрахманов, студенттік ректор Е.А.Асылханова, «БҚМУ 
Кәсіподағы» ЖҚБ төрайымы А.Перғалиева қатысты. Жарыста 
4 команда бақтарын сынады.

Жарыс «Кім жылдам?», «Суретші», «Кім епті?», «Кім ұтқыр?», 
«Допты мәреге жеткізу», «Ойлан, тап», «Паравоз» сияқты 
эстафеталық ойындар нәтижесінде І орынды «Жалын» тобы, 
ІІ орынды «Жеңіс» тобы, ІІІ орынды «Жас қыран» тобы жеңіп алды. 
Ынталандыру номинациясын «Парасат» тобы иеленді.

Қазақ халқының ұлттық спорт түрлерін көпшілікке наси-
хаттау және студент жастар арасындағы қазақ күресін жан-
дандыру мақсатында Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған 
қазақ күресінен университет біріншілігі өтті.  

Жарысқа Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, 

спорт қайраткері Қ.И.Исмағұлов, Қазақстанға еңбек сіңірген 
жаттықтырушы, спорт қайраткері Ж.С. Жәрдемов қатысты.

Жарыс -60кг, -70кг, +70 салмақ дәрежесінде өтті.  Жарысқа 
кәсіпқой спортшылармен қатар әр факультеттің қазақ күресімен 
айналысып жүрген студенттері қатысып, бақ сынасты. 
Нәтижесінде 60 келі салмақ дәрежесінде Н.Серіков, 70 келі 
салмақта Б.Сұлтанбек, 70 келіден жоғары салмақта Ғ.Сайынов 
қарсыластарынан оқ бойы озып шығып, үздіктер қатарынан 
табылды.  

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университет ін ің ст удент тері арасында Қ азақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған үстел 
теннисінен спартакиада өтті. 

Университетте үстел теннисін дамыту, университет құрама 

СпоРТ жАңАЛыҚТАРы
командасына ойыншылар іріктеу, салауатты өмір салтын на-
сихаттау - сайыстың басты мақсаты болатын.

Спартакиадаға университет факультеттері мен БҚМУ 
колледжі студенттерінен құралған  7 құрама команда қатысты. 
Ойын қорытындысы бойынша І орынды жаратылыстану-
математикалық факультеті, ІІ орынды БҚМУ колледжі, ІІІ орынды 
педагогикалық факультеті иеленді. Спартакиадаға белсенді 
қатысқан студенттер дипломдар мен алғыс хаттарға және ар-
найы сыйлықтарға ие болды.

Ұлттық денсаулық күніне орай М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың оқытушылары мен студенттерінен құралған коман-
далар арасында волейболдан ойын ұйымдастырылды. 

Спорт сарайында өткен жарысқа 7 команда қатысты және фа-
культет декандары, тәрбие ісі бөлімінің жетекшісі М.И.Исатаев, 
мәдени-демалыс жұмысының жетекшісі М.Қ.Сүлейменов 
шақырылды. Жарыс нәтижесінде экономика және басқару 
факультетінің құрама командасы  І орынға, БҚМУ колледжінің 
құрама командасы ІІ орынға, педагогика факультетінің құрама 
командасы ІІІ орынға қол жеткізді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың педагогикалық 
факультетінде «Спорт: кеше, бүгін, ертең» тақырыбындағы 
танымдық кеш өткізілді. Кештің мақсаты - студенттердің 
бойына  салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, 
белсенділігін арттыру және таңдаған спорт саласын 
жетілдіру. 

Кешке педагогикалық факультеттің профессор-оқытушылар 
құрамы және студенттері қатысты. Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 20 жылдыққа дейінгі және 20 жылдағы Қазақстан 
спортшыларының жетістігі және болашағы туралы танымдық 
ақпараттар айтылды. Өз мамандығының кәсіби шебері болу 
үшін бүгінгі күннен бастап студенттерге не қажет болатындығы 
ескеріліп, ұстаздардың тарапынан кеңестік дәрістер оқылды.

«Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз!» республикалық 
акциясы аясында студент жастардың арасында салауатты 
өмір салтын қалыптастыру және оны насихаттау, жағымсыз 
қылықтардан аулақ болуға, дұрыс тамақтану мен жеке 
гигиенаны сақтауға баулу мақсатында факультеттердің 
оқытушылары мен студенттерінен құралған волейбол 
командаларының арасындағы университетішілік жарыс 
оздырылды. 

Жарысқа облыстық туризм және спорт басқармасының ма-
маны М.Қалабаева, облыстық ішкі саясат басқармасы жастар-
мен жұмыс жөніндегі бөлім бастығы Б.М.Хайруллин, Қазақстанға 
еңбек сіңірген жаттықтырушы, спорт қайраткері Қ.И.Исмағұлов, 
Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, спорт қайраткері 
Ж.С.Жәрдемов, университеттің ректораты мен профессор-
оқытушылар құрамы, медбикелері және студенттер қатысты.

Акция барысында жастарды есірткісіз өмір сүруге бағыттап, 
салауатты өмір салтын таңдауға шақырды. Әр  факультеттің 
арнайы акцияға дайындаған «Денсаулық» тақырыбындағы 
қабырға газеттері ілінді. Шылым шегудің зардаптары, алкоголь 
ішімдіктерінің, есірткі заттарының адам өміріне қауіптілігі, 
инфекциялы жұқпалы аурулардың пайда болуы, дұрыс 
тамақтанбаудың зардаптары жөнінде айтып, осы жағдайларға 
ат-үсті  қарамауға  кеңес берілді. «Есірткіден аулақ болайық!», 
«Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға зиянды», «Есірткісіз өмір 
сүр!» тақырыптар бойынша  арнайы ақпараттық үлестірмелі 
қағаздар таратылды.

«Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз!» республикалық 
акциясының аясында «Дене шынықтыру белсенділігі – 
денсаулық кепілі!» тақырыбында университетіміздің спорт 
ардагерлері мен спорт шеберлерінің қатысуымен семинар-
кеңес өткізілді.

Семинар мақсаты - өркениетті ел  азаматының денсаулығы 
мықты, хал-ахуалы жақсы болу үшін зиянды әдеттерден - 
ішімдік, нашақорлық, шылым шегу -  денсаулыққа,  болашақ 
ұрпаққа жау екендігін түсіндіру, денесін шыңдауда шымыр да 
шапшаң, ұқыпты да жинақы, әдемі болуға тәрбиелеу болатын.

ҚР-ның Құрметт і спорт қайраткері, еңбек с ің ірген 
жаттықтырушы, спорт клуб төрағасы Ж.С.Жәрдемов, бокстан 
спорт шебері, университет доценті, жаттықтырушы К.Т.Кубашев, 
университетіміздің спорт шебері  мен  үміткерлері қатысты.

Семинар-кеңесте «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауында аса маңызды үш мемлекеттік 
бағдарлама – білім беру, денсаулық сақтау және тілді дамыту 
мәселелері  талқыланды.   

Дене тәрбиесі кафедрасында ұйымдастырылып өткізілген 
ұлттық «Денсаулық» күні шеңберінде «Мен салауатты өмір 
салтын қолдаймын!», «Денсаулыққа 20 қадам!» газеттеріне 
студенттер өз қолтаңбасы мен пікірлерін қалдырды.

Ел тәуелсіздігінің 20 жылдық 
мерекесіне орай ҚР Білім 

және ғылым министрі 
Бақытжан Тұрсынұлы 

Жұмағұлов оқу орындарының 
бір топ оқытушылары мен 
қызметкерлерінің абырой-

лы еңбектерін бағалап, 
«ҚР Тәуелсіздігінің 20 жыл» 

мерекелік медалін табыс еткен 
болатын. Осындай мәртебелі 
марапатқа университетіміздің 
Құрметті ректоры Тұяқбай 
Зейітұлы Рысбеков, кадр 

бөлімінің бастығы 
лауазымын атқарған, бүгінде 

зейнет демалысындағы Татьяна 
Васильевна Подгорная ие 

болды. сондай-ақ білім мен 
ғылымдағы сүбелі еңбегі үшін 
жаратылыстану-математикалық 

факультетінің деканы айгүл 
Бақтығалиқызы Медешова 
«Оқу-ағарту ісінің үздігі» 
марапатына ие болды. 

Марапат иелерін құттықтай 
отырып, ел игілігі жолындағы 

еңбектеріңізге толағай табыстар, 
нәтижелі жетістіктер тілейміз.
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