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28 қаңтар күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде профессор-оқытушы қауым мен 
студент-жастар биылғы жылдың үлесіндегі Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауын тыңдады. 

1997 жылғы халыққа арнаған алғашқы Жолдауында: «2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай әлемдік оқиғалардың 
қалтарысында қалып қоймайтын елде өмір сүретін болады», - деген сөзін арқау етіп, бұған дейінгі 13 жыл ішінде бағындырған 
белестер төңірегіндегі ой қозғаған Елбасы тың ізденістер мен зор нәтиже күтетін ауқымды бірқатар мәселелерді алға 
тартты. Биылғы Президенттік Жолдау бір жағынан, ке шенді әрі жүйелі, екінші жағынан нақты жә не бұған дейінгі істермен 
сабақтасып жатыр. Президент әлеуметтік жаңғырту мәселелеріне айрықша назар аудара отырып, халықтың әл-ауқатын 
көтеру мақсатында үш тұғырлы тіл мәселесі, халықты сапалы ауыз сумен қамту, ағымдағы жылы зейнетақы, стипен-
дия, бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақысының мөлшерін 30 пайызға арттыру, индустриалды-инновациялық 
бағдарламаны дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері, сондай-ақ білім-ғылым мәселесіне де мән 
берді.

 Жолдау

Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!

Білім беру бағдарламасында білім 
беруді жаңартуды жалғастыру, жоғары 
оқу орындарының инновациялық қызметін 
жоғарылату, білімнің сапасын көтеру және 
қолжетімділігін кеңейту сынды мәселелерін 
Үкіметке жүктеді. Сондай-ақ, білім беру 
жүйесінің барлық жұмысы балаларды мек-
тепке дейінгі оқыту және тәрбиені қамту,              
2015 жылға қарай 74 пайызды, 2020 жылға 
қарай – 100 пайызды құрауы, 2020 жылға 
қарай білім берудің 12 жылдық үлгісіне толық 
көшу, 2015 жылға қарай республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен жаңа 200 мектеп салу,  

2020 жылға қарай халықаралық стандарттар 
бойынша тәуелсіз ұлттық аккредитация-
дан өткен ЖОО-ның үлесі 30 пайызға өсуі, 
инновациялық қызметті жүзеге асыратын 
және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін 
өндіріске енгізетін жоғары оқу орындарының 
үлесі 5 пайызға дейінгі нәтижелерге қол 
жеткізуге бағытталуы тиіс деп атап көрсетті.

Денсаулық сақтау бағдарламасымен 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
көрсетудің сапасын арттырып, алдын алу 
жұмыстарын  қолға алу, ауыл тұрғындары 
үшін медициналық көмекке қолжетімділікті 
кеңейту, денсаулық жағдайын бақылайтын 
ұлттық бағдарлама кешенін ендіру қажеттігін 
айтты. 2015 жылға қарай 350 дәрігерлік ам-
булатория, фельдшерлік-акушерлік пункттер 
мен емханалар салынатынын жеткізді. 

Тіл дамыту бағдарламасы бойынша 
Елбасы 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейінгі 20 жыл ішінде халықтың 70 пайызы 
мемлекеттік тілге көшкенін атап өтіп, енді бір 
10 жылда 95 пайызға ана тіліміздің қадамы 
ілгерілейді деген сенім артты.  

Бүгінде қазақстандықтар үшін үш тілді 
меңгеру – бұл өздері үшін міндетті шарт 
болып отыр. Сондықтан 2020 жылға қарай 
ағылшын тілін меңгерген халықтың үлесі 
кем дегенде 20 пайызды құрауы қажет, - деді 
Елбасы.

 «2011 жыл - тәуелс із ел імізд ің 
дамуындағы тарихи белес!» деп атап 
көрсеткен Н.Назарбаев осы жылға айрықша 
мәртебе беру үшін арнайы Жарлық шығарып, 

биылғы жылды «Тәуелсіздіктің 20 жылдығының 
жылы» деп жариялағанын жеткізді. Бұл жыл 
«Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы» 
ұранымен атап өтілмек.

Сонымен қоса, Елбасы 2020 жылға дейінгі 
өз өкілеттілігін ұзарту бойынша референдум 
өткізу туралы жалпыхалықтық бастамаға өз ойын 
білдіріп, халықтың қолдауына ризашылығын 
білдірді.

Бір сағат көлемінде жыл жоспарын айқындап 
бергеннен кейін ұстаздар мен студенттер өз ой-
пікірлерін сабақтады. 

Әлеуметтану ғылымының кандидаты, 
оқытушы Шайхиев Тұрар Төлегенұлы: Жолдауда 
Елбасы біздің еліміздің саяси,  экономикалық, 
әлеуметтік дамуына қатысты өз пікірін білдірді. 
Жолдау осы ел басындағы азаматтардың нақты 
мерзімге арнаған жоспарларының бірі болып 
табылады. Өз өкілеттілігін пайдалана отырып, 
нақты, шешілуі тиіс тапсырмалар сәйкесінше 
мемлекеттік органдарға беріліп отырады. 
Біздің алдымызға 2020 жылға дейінгі мақсатты 
тапсырмалар бағытталған, осы жылдар ішінде 
нақты істер, еліміздің экономикалық дамуы, 
халқымыздың әлеуметтік қорғалуы барысында, 
білім жөнінде, денсаулық сақтау салаларында, 
ғылымды дамытуға, халқымыздың әл-ауқатын 
арттыруда еліміздің абыройлы атқарылар 
істердің қандай екенін атап өтті.

Жолдаудың мазмұнына қатысты ең бірінші 
назар аударар нәрсе, бұл оралмандардың, 
қазақ қандастарымыздың елге оралуы адами 
күш-қуатымыздың, адами ресурстарымыздың 
артуы, барлығы жағынан  рухани дамуымыз 

қазақ ұлтының жаңаруы деп білемін. 
Сонымен бірге қазақ елінің тәуелсіздігіне 
20 жыл толуына қатысты Елбасымыз жаңа 
бағдарлама ұсынды. 20 жылдығымызға 
қатысты еркіндік, тұтастық, бостандық, 
тұрақтылық деген  4 ұғымның аясында 
жеке адам ретінде, қай-қайсымызға да 
үлкен ой салуы тиіс. Бірлік болған жерде 
ел біртұтастығын көрсете алады, - дейді 
Жолдау жайында.

Ректор Рысбеков Тұяқбай Зейітұлы: 
Елбасының халыққа арнаған биылғы 
Жолдауы таза су мәселесі, үш тұғырлы 
тіл, индустриалды-инновация қызметін 
арттыру, жұмыспен қамту мәселелеріне 
арналып отыр. 2020 жылға бағдар жа-
сап, алдағы онжылдықтың жөн-жобасын 
белгіледі. Белгілеген бағдарлама аясында 
халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған 
мәселелер, соның ішінде білімді дамыту. 
Білімді маман дайындалмаса, дайындаған 
кадрларымыз өз білімдерін көрсете алма-
са, білімді педагог та, білімді дәрігерлер 
де жоқ, мемлекеттік тілді дамытатын ма-
мандар да  жоқ. Сондықтан білім сапасына 
көңіл бөліп, келешек мамандарымызды 
саналы, білікті, тәрбиелі етіп дайындауда 
бар күш-жігерімізді бірге жұмылдыруымыз 
қажет. Елбасы халықтың қолдауына жауап 
бере отырып, халықтың қолдауына сүйене 
отырып, қандай нақты істер атқаратынын 
анықтап көрсетті. Еліміздің азаматы 
ретінде, патриоттары ретінде, зиялы 
қауым ретінде осы біздің болашағымыз 
үшін жасалып жатқан істерге толық қолдау 
көрсетіп, оны әрі қарай дамытуға кішкене 
болса да үлесімізді қосу, біздің азаматтық 
ар-ожданымыздың міндеттері, - деп өз 
ойын білдірді.

Сондай-ақ «ҚР тарихы» кафедрасының 
оқытушысы Төкешева Назгүл Мұқатайқызы, 
«Экономикалық теория және бизнес» 
кафедрасының оқытушысы Ерғалиев 
Елдос Ералыұлы, студенттік ректор Альфия 
Жақсығалиева да өз ой-пікірлерін айтты.

Еліміздің әр өңірінде Елбасының биылғы 
Жолдауы жан-жақты талқылануда. Осыған 
орай жақында 16 ақпан күні білім ордасын-
да Елбасы Жолдауын кеңірек түсіндіру 
мақсатында республикалық ақпараттық-
насихаттық  топ университетіміздің профессор-
оқытушы құрамы және студент қауымымен 
кездесті. Жиынға Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы мемлекеттік басқару 
Академиясының вице-ректоры Жоламан 
Рүстем Қабидоллаұлы, Батыс Қазақстан 
облыстық Тілдерді дамыту басқармасының 
бастығы Ихсанғали Махамбет Матенқожаұлы, 
БҚО Жер қатынастары басқармасының 
бастығы Серікқали Жеңіс Серікқалиұлы 
қатысты.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  Е л б а с ы 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арна ғ ан «Б олашақ тың і р гес ін  б ір ге 
қалаймыз» Жолдауын жүзеге асырудағы 
кезек күттірмейтін және ұзақ мерзімді басым 
бағыттар нақтыланды.

Маңызды құжатта тәуелсіз Қазақстанның 

Рүстем Қабидоллаұлы бұдан кейін профессор-
оқытушы қауым мен студент жастардың сауал-
дарына жауап қайтарды. 

Жолдау жайында нақты әрі қызықты 
деректеріне тәнті болған қатысушылар өз 
ойларын айрықша ашық бөлісті.

«Біз еліміздің тұрақты және қарқынды даму 
жолындағы орасан жоспарларын біріге жүзеге 
асыру арқылы Жолдауда көрсетілген әрбір 

 Елбасы Жолдауын қолдау

Вице-ректор оқытушы 
қауыммен кездесті

а л д а ғ ы д ам у жол ын д а ат қ ар ат ын 
істері айқын көрсетілген. Вице-ректор 
Жоламан Рүстем Қабидоллаұлы отырыста 
қатысушылар назарын осыған аударып, 
мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, 
тілдерді меңгеру, тұрғын үй шаруашылығын 
жаңарту, тұрғындарды сапалы ауыз су-
мен қамтамасыз ету, білім беру, оқыту, 
тәрбиелеу, денсаулық сақтау саласын 
жаңаша үлгілеу мәселелері, мемлекеттік 
қызметтегі азаматтық міндеттер сынды 
салаларға жеке тоқталды. 

Өз Жолдауында Елбасы барлық 
бағдарламаның түйінін бір мақсатқа 
жұмылдыра білгендігін айтып, саяси және 
экономика саласында қол жеткізген жетістігін 
ескере отырып, үдемелі индустриалды-
инновациялық  даму барысы, жергілікті шаруа-
лар тәжірибесі мен қолда бар мүмкіндіктерді 
пайдалану, мал шаруашылығын одан әрі 
дамыту, тұрғындардың өмір сүру деңгейін 
көтеру, жаңа жұмыс орындарын ашу 
мәселелерін егжей-тегжейлі таныстырған 

міндетті уақытылы орындай алуымыз ке-
рек»,- деп ойын түйіндеді вице-ректор. 

Кездесу соңында проректор Әбілсейіт 
Қапизұлы вице-ректор Рүстем Жоламанға 
мазмұнды дәрісі үшін рахмет айтып, алдағы 
ел игілігі жолындағы көптеген нақты істі 
бірігіп жүзеге асыратындығына сенімін 
білдірді. 

Өз тілшіміз
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Ақпан айының 4-ші жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Батыс Қазақстан 
облыстық білім басқармасымен бірлесе отырып, жұмыс жасау мақсатында меморандумға қол қойды. 

Екі жақты ынтымақтастық

Меморандумға сәйкес, тараптардың 
бірлескен қызметі жоғары оқу орнын 
бітірген түлектерді жұмыспен қамту, 
профессор-оқытушы қауымы мен мек-
теп мұғалімдері арасында оқыту ме-
тодикасын дамытуға бағытталатын 
болады. Сонымен қатар, жоба аясында 
мектеп мұғалімдерінің біліктіліктерін 
жоғарылату мәселелеріне де көңіл 
бөлінетін болады.

Бұл жиынға университет профессор-
оқытушы қауымы мен студент-жастар 
қатысты. 

- «Ұстаз қашанда сұранысқа ие. Бүгінгі 
күннің сұранысы – балабақшадан бастап, 
ЖОО-на дейінгі жұмыс беру мәселесі 
болып отыр. Балалардың, педагогтардың 
білім деңгейі, мұғалімдердің білім 
дәрежелерінің жоғары, жан-жақты бо-
луы, оқушыларды бағалай білуі қажет. 
Мұғалім статусын ерекше жағдайға 
көтеру, олардың жалақысын арттыру-
мен емес, олардың жұмыстары сол 
еңбекақысына лайық болуы тиіс. Қазіргі 
таңда зейнеткерлердің әлі күнге жұмыс 
жасайтындығы, педагогтардың үнемі 
білікт іліктерін жоғарылатып отыру 
қажеттігі  мәселесін алға қоюымыз керек. 
Мектеппен байланысты жақсартып, ЖОО 
бітірген мамандарды жұмысқа орналас-
тыру - біздің басты мақсатымыз. Осы  
орайда бүгінгі бастап отырған екі жақты 
іскерлігімізге сәттілік тілеймін», - деді сөз 
алған Облыстық білім басқармасының 
бастығы Марат Лұқпанұлы.

Өз кезегінде ректор Т.З.Рысбеков 
білім саласындағы бұл бастаманың 
маңыздылығын атап өтті.  «Біз облыстық 
білім басқармасымен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс жасауға міндеттіміз. Бұл 
оқу орнының облыс-қала мектептерімен 
серіктестік қарым-қатынас орнату 
арқылы жоғары деңгейде білім беру 
сапасын қалыптастыратын болады. 
Елбасы Жолдауына орай «Балапан» 
бағдарламасы, бейінді оқыту мәселесі, 

арнайы мамандандыру мәселес і , 
қосымша білім беру мәселелеріне көңіл 
бөлініп отыр.  Біздің мамандарымыз 
сапалы, саналы, қазіргі талапқа сай 
болуы қажет. Ертеңгі мектепке баратын 
кадрларымыз өз ісінің білікті маманы 
ретінде алған білімдерін практикамен 
ұштастыра білуі қажет. Университеттегі  
25 ғылыми бағыт бойынша даярланатын 
магистратураға тек жоғары оқу орнын 

бітірген түлектер ғана емес, сонымен 
бірге мектеп мұғалімдерінің түскенін де 
қалар едік.  Мектеппен байланысымыз тек 
қағаз жүзінде емес, іс жүзінде асса дейміз. 
Бүгінгі бастамадан зор нәтиже күтеміз, - 
деді Тұяқбай Зейітұлы.

Жолдауда айтылған оқыт удың 
12 жылдық  құзыреттілік білім беру 
бағдарламасы, шағын мектептерде 
деңгейлеп оқыту жайында сөз алып, 
- Біз Елбасы саясатын қолдай оты-
рып, білім беру бағдарламасы бойынша  
мұғалімдердің білімін көтеруге, сонымен 

қатар қазіргі білім берудің өзекті мәселелері 
жайында әңг іме, семинар өтк ізуге, 
дәрістер ұйымдастыруға қолдау көрсетуге 
әзірміз», - деді аталған шара барысында 
университет жанындағы Ы.Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясының 
аймақтық ресурстық орталығының ди-
ректоры, педагогика ғылымдарының док-
торы, профессор Ә.М.Мұқанбетжанова. 
Сондай-ақ «Ағылшын тілін оқытудың 

теориясы мен практикасы» кафедрасының 
меңгерушісі, филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент А.Абуханова үш 
тұғырлы тіл мәселесінде мектептегі 
ағылшын пәндерін оқытудың әдісіне 
тоқталды. Жаратылыстану-математика 
факультетін ің деканы, педагогика  
ғылымының кандидаты А.Б.Медешова, 
«Биология және экология» кафедрасының 
меңгерушісі, биология ғылымдарының 
кандидаты, доцент Г.С. Қайсағалиева бұл 
бастаманың маңыздылығын айтып, өз 
ойларын білдірді.

Дені сау азаматтар - мемлекеттің 
ең бағалы капиталы демекші, кез кел-
ген елдің болашағы – оның халқының 
денсаулығына байланысты. Олай бол-
са, халқымыздың тіршілігі мен бірлігі, 
жарқын келешегі көп ретте денсаулық 
м ә д е н и е т і н і ң  қ а з і р д е н  б а с т а п , 
қаншалықты дәрежеде қалыптасуына 
байланысты. Ел дамуының басты арқауы 
- денсаулық және оны сақтау біздің 
өміріміздегі келелі мәселелердің, үшінші 
мыңжылдыққа аттаған еліміз үшін өзекті 

міндеттердің бірі болып қала берері 
сөзсіз. 

Бүгінде Қазақстандағы өндірістік 
қазбаның қоршаған ортаға зияны, Семей 
ядролық полигонының салдары, сулардың 
ауыр металдармен, өзге де органикалық 
қоспалармен ластануы, Арал теңізіндегі 
экологиялық апат, қоршаған ортаның 
радиоактивті, химиялық және биологиялық 
мутагендермен залалдануы және басқа 
да факторлардың әсері, онкологиялық 
аурулармен байланысты тұқым қуалайтын 
аурулар санының өсуі жоғарыда айтылған 
өркениеттің жолындағы ертеңі зор еліміздің 
болашағын бұлыңғыр етуде. 

Осы мақсатта, 10 ақпан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің колледжінде аталмыш 
мәселелердің шешілуін өзіне кірістіретін 
генетика ғылымының тағы бір өзекті 
тақырыптарының мазмұнын ашқан кол-
ледждер мен кәсіптік лицейлерінің жа-
ратылыстану пәндері оқытушыларының 
«Генетиканың көкейкесті мәселелері» 
тақырыбында әдістемелік семинары өтті.

Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдары облыстық оқу-әдістемелік 
кабинетінің 2011 жылға арналған жұмыс 
жоспарына сәйкес облыстық жараты-
лыстану пәндері оқытушыларының 
әдістемелік бірлестігінің жетекшісі, ди-
ректор орынбасары Г.Г.Исмагулованың 

Бүгінгі д   ні сау ұрпақ - Елдің ертеңгі жалғасы

ұйымдастыруымен өткізілген бұл семи-
нарда облыстық білім басқармасының 
әдістемелік кабинет қызметкерлері, хи-
мия, биология және география пәнінің 
оқытушылары мен цитогенетик-дәрігер 
мамандарының қатысуымен баяндамалар 
тыңдалды. 

Жас ұрпақ ты с а лауат тылыққ а 
оқыту-тәрбиелеу үдерісін жаңартуда 
озық іс-тәжірибелерімен бөлісіп, қазіргі 
генетиканың көкейкесті мәселелерін 
алға тартқан семинарда М.Өтемісов 

атындағы БҚМУ оқытушысы, б.ғ.к., до-
цент А.У.Утаубаеваның «Медициналық 
генетиканың көкейкесті мәселелері», 
БҚО диагностикалық орталығының 
генетик-дәрігері Н.В.Лобанованың 
«Цитогенетическая служба Западно-
Казахстанской области», Батыс Қазақстан 
медициналық колледжінің оқытушысы 
Д.З.Утеулиеваның, Қаратөбе ауданы №21 
кәсіптік лицей оқытушысы А.Ф.Кабуловтың 
баяндамалары тыңдалып, М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ колледжінің оқытушысы 
Н.К.Айтмұханованың «Жыныс генетикасы. 
Адам генетикасының зерттеу әдістері» 
тақырыбында шеберлік класы өткізілді. 
Тыңдалған баяндамалар кезінде көптің 
назарын аударарлық қызықты жәйттер де 
айтылмай қалмады.

Баяндамашы БҚО диагностикалық 
орталығының генетик-дәрігері Н.В.Лобанова 
бүгінде барлығы 4 мыңнан аса тұқым 
қуалайтын ауру бар екендігіне, олардың 
2000-ға тарта түрі ауыр мүгедектік жағдай 
тудыратынына тоқталды. Сонымен қатар, 
тұқым қуалайтын аурулар хромосомалардың 
санындағы өзгерістерге немесе олардағы 
мутацияларға байланысты пайда бола-
тыны, осындай мутациялардың басым 
көпшілігі мыңдаған жылдар бойы ұрпақтан- 
ұрпаққа беріліп, адам популяциясында 
сақталып келетінін де жеткізді. Батыс 
Қазақстан облысында бүгінгі күні бойында 

генетикалық ерекшеліктері бар жандар, 
дене бітімінде кемістігі бар, ақыл-ойы 
дамымайтын нәрестелердің дүниеге келуі 
жайында біраз деректер келтірілді. Бұл 
орайда аталған ауру түрлерінің алдын 
алуға, бала көтере алмай жүрген отбасы 
мәселесі де әңгіме өзегіне айналды. 

«Қоршаған ортаның тазалығын 
сақтауға, әсіресе, судың, ауаның және азық-
түліктің мутагендік және канцерогендік 
әсерлері бар заттармен  ластанбауына 
соңғы кездері көп көңіл бөлінуде. Бүкіл 

дүниежүзілік статистика бойынша, дүниеге 
келіп жатқан сәбилердің шамамен 7-8%-ы 
түрлі тұқым қуалайтын аурулармен ауыра-
ды. Сондықтан сол ауруларды жан-жақты 
зерттеу, олардан алдын ала сақтандыру 
және емдеу жалпы адам генетикасының, 
соның ішінде, медициналық генетиканың 
негізгі проблемасы болып табылады. 
Дүниеге келер ұрпақтың аман-сау келуін 
қамтамасыз етудің бір жолы - қазіргі  жастар-
ды генетикалық тұрғыдан сауаттандыру, 
салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. Осы 
мақсатты орындауда бүгінгі ұйымдастырып 
отырған практикалық семинарымыздың 
маңызы зор. Дені сау халық – бай халық, 
халқының  дені сау болып тұрса, мемлекеттің 
де мықты болып тұрары сөзсіз», -  деп сөзін 
аяқтаған колледж директоры Б.С.Әлжанова 
семинарға қатысқан қалалық мекемелер 
қызметкерлеріне, аудандық оқытушыларға 
алғысын білдірді.    

Ге н ет и к а  с а л а с ы н д а ғ ы т ү р л і 
түйткілдерді өзек еткен семинар жұмысы 
қатысушылардың көңілінен шығып, өз 
мақсатына жетті деп қорытындыланды. 
Бұндай болашақ үшін маңызы бар 
басқосулар облыстық, қалалық көлемде 
болсын, тек ұстаздардың тәжірибе алма-
суы деп қарап емес, сондай-ақ келешек жас 
маман-студенттердің де, мектептің жоғары 
сынып оқушыларының да қатысуымен 
өтсе деген пікірдеміз.

Өз тілшіміз

*  2011 жылдың 28 қаңтарында Ғылыми кеңес 
мәжілісінде ҚР ҰҚК БҚО бойынша департаменті 
жанынан құрылған терроризмге қарсы 
орталығының майоры Замир Дүйсенғалиұлы 
Қайырғалиев университет қызметкерлері 
бірінші проректор Ә.С.Тасмағамбетов, 
ақпараттық технология орталығының дирек-
торы Д.Ғ.Ғабдуллаев, қауіпсіздік қызметінің 
жетекшісі А.Т.Бердіғалиевтерге Қазақстан 
Республикасында терроризм, экстремизм 
және сепаратизмге қарсы күрес бағытындағы 
2009-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында, террористік сипаттағы 
әрекеттердің алдын алуға бағытталған жоспар-
лы «Университет – Антитеррор - 2010» оқу-
жаттығу шараларына дайындық жұмыстарын 
ұйымдастыру мен өткізу кезінде көрсеткен 
белсенділігі мен кәсіби біліктілігі үшін ҚР ҰҚК 
БҚО бойынша департаменті жанынан құрылған 
терроризмге қарсы орталықтың мадақтамасын 
табыс етті. 

*Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен 2010-
2011 оқу жылына өткізілген республикалық 
СҒЗЖ  конкурсының университетішілік кезеңіне 
барлығы 167 ғылыми жұмыс қарастырылып, 
олардың ішінен үздік  54 жұмыс іріктеліп 
алынды. Қазіргі таңда осы жұмыстар базалық 
ЖОО-дарына жолданды.

* Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен өтетін 
2011 жылғы республикалық олимпиадаларға 
университет командалары іссапарға жол-
дама алды: Шет тілі: екі шет тілі мамандығы 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлемдік тілдер университетіне 
(Алматы қ.), Өнер мамандықтары Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ мемлекеттік өнер академия-
сына (Алматы қ.), Тарих мамандығы Ш. Есенов 
атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар 
және инжиниринг университетіне (Ақтау қ.), 
Құқықтану мамандығы Қазақ гуманитарлық 
Заң университетіне (Астана қ.), Музыкалық 
білім беру мамандығы Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетіне (Алматы қ.), Физика, 
құқық негіздері және экономика мамандықтары 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетіне (Талдықорған қ), Орыс тілі мен 
әдебиеті мамандығы М.В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті филиалына 
(Астана қ.) барады.

* Мектеп бітіруші түлектеріне арналған 
10 ақпан күні Мәдениет және өнер институты 
«Ашық есік» күнін ұйымдастырған еді. Жыл 
сайын ұйымдастырылып өтетін шараға мектеп 
оқушылары мен мұғалімдері қатысты. Оларға 
университет құрылымы таныстырылып, 
мамандықтардың оқыту жүйесі және өнер мен 
білімге қанат қаққан түлектер жайында біраз 
мәліметтер берілді.

*  А қ Азиа да да жең і с ке жеткен 
спортшыларымыздың құрметіне облыс, аймақ 
көлемінде танымал, оқу орындары арасында 
КТК ойындарының бірнеше мәрте жеңімпазы 
атанып жүрген  БҚМУ-дың  «Ұлы Қазақ» КТК 
командасы ұйымдастырған «Алға, Қазақстан!» 
атты КТК ойындары өтті. 

* 2011 жылдың 17 ақпанында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің магистранттары «Болашақтың 
іргесін бірге қалаймыз!» тақырыбы аясында ел 
Президентінің халыққа Жолдауын таныстыру 
және талқылау мақсатында кездесу өтті. 

Жолдауды талқылауға университеттің 
ғылыми жұмыс және халықаралық байла-
ныстар жөніндегі проректоры, профессор 
Ә.Қ.Мұқтар, Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы 
С.М.Ғиззатов, ЖОО кейінгі дайындық бөлімінің 
жетекшісі Ш.Т.Мұқанбетова, ғылыми-зерттеу 
жұмыстары бөлімі жетекшісі Н.Қ.Жакиев 
қатысты. 

Қатысушылар өз сөздерінде ғылымды 
дамытудың негізгі бағыттарын, ғылыми 
кадрларға қойылатын жаңа талаптарға 
тоқтала келіп, Жолдауда белгіленген бас-
ты міндеттерді айқын көрсетті. Профессор 
Ә.Қ.Мұқтар Жолдаудағы «өмір бойы білім алу» 
принципін әрбір магистрант жеке ұстанымы 
ретінде қабылдау керектігін, үш тұғырлы тілді 
меңгеру қажеттілігін айрықша атап өтті.

* 2011 жылдың 18 ақпанында Қазақстан 
Республикасының Президенті «Ғылым ту-
ралы» Заңға қол қойды. Заң ғылым және 
ғылыми-техникалық қызмет саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттеу, Қазақстан 
Республикасында ұлттық ғылыми жүйенің 
жұмыс  жасауы мен дамуының негізгі принциптері 
мен механизмдерін анықтау міндетін атқарады. 
Осы Заң негізінде Қазақстанда PhD докторла-
рын даярлау жүйесі енді. 

* 2011 жылдың 23 ақпанында психология 
мамандығы бойынша бейіндік магистратураны 
бітіруші түлектерге магистр дипломы салтанат-
ты түрде табыс етілді. 

Айгүл Джайлюбаева, Юлия Плетнева          
1,5 жыл оқу мерзімімен магистратураның 
бейіндік бағытында білім алып, магистрлік дис-
сертацияларын сәтті қорғады. Оларға 6N0503 
психология мамандығы бойынша әлеуметтік 
білім магистрі академиялық дәрежесі берілді. 
Магистрлар өз мамандықтары бойынша 
жұмысқа орналасты.

* М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде 2011 жылдың 
14-15 наурыз аралығында математикадан 
Қазақстан Республикасының жоғары оқу 
орындары арасындағы студенттер олимпиа-
дасы өтеді.

ċĥņĥİŀŋķĥĵ 
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Үстіміздегі жылдың 28 қаңтарында Президентіміз өзінің кезекті Жолдауын жол-
дап, біраз мәселелердің басын ашқаны, кезек күттірмейтін іс-шараларды атқару 
керектігіне баса назар аударғаны дүйім жұртқа кеңінен мәлім. Осыған орай, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа Жолдауын насихаттау мақсатында 4 ақпан 
күні университеттің инновациялық-әдістемелік жұмыстар департаментінің дирек-
торы О.В.Юров бастаған топ экономика және басқару институтының профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттерінің басын қосып, Жолдауда айтылған білім 
саласына қатысты тың жаңалықтар мен өзгерістер жайын ортақ талқыға түсірді. Бұл 
кездесудің басты мақсаты - Елбасымыздың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 
атты биылғы Жолдауының негізгі тараулары бойынша оқытушылар мен студенттер 
арасында нақты түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Талқылау және пікірталас түрінде өткен отырысқа «Қазақстан Республикасының 
тарихы» кафедрасының оқытушылары, тарих ғылымдарының кандидаттары 
А.С.Байболсынова, Н.М.Төкешова, экономика және басқару институтының директо-
ры, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Г.И.Нестеренко, университеттің 
мәдени-демалыс жұмысы бөлімінің жетекшісі М.Қ.Сүлейменов, сондай-ақ 
оқытушылар мен студенттер қатысты. 

Инновациялық-әдістемелік жұмыстар департаментінің директоры О.В.Юров 
Жолдаудың білім беру, денсаулық сақтау, тілдерді дамыту, жұмыспен қамтудың 
жаңа стратегиясы, Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын  жаңғырту, сапалы 
ауыз су, табыстардың артуы – өмірдің жаңа сапасы бөлімдеріне нақты тоқталып, осы 
аталған бағыттардың мемлекетіміздің миллиондаған қарапайым тұрғындарының 
күнделікті өмірдегі мәселелерін оңтайлы шешуге мол мүмкіндік беретіндігінайта 
отырып, «Жолдау - бұл жай ғана декларация емес, әрекет етуші бағдарлама» деп 
өз пікірін білдірді. 

Биылғы Елбасы Жолдауының басым бағыттарының бірі – білім саласына қатысты 
айтылған мәселелер, соның ішінде жоғары оқу орындарының білім деңгейін барын-
ша арттырып, олардың рейтингісін жоғарылату жұмыстары. Институт директоры 
Г.И.Нестеренко: «Біздің университетіміз - еліміздегі ең беделді оқу ордаларының 
бірі, сондықтан да қол жеткізген деңгейде қалып қоймай, одан да биік белестерді 
бағындыруымыз тиіс», - деді.  Ол үшін университетімізде барлық жағдайлардың жа-
салып жатқандығы, болашақ мамандарға білімін шыңдау үшін жаңа инновациялық 
технологиялардың енгізілетінін, сондай-ақ, 2020 жылға қарай БҚМУ инновациялық 
қызметті жүзеге асырушы және ғылыми зерттеулер нәтижесін өндіріске енгізуші 
ЖОО-ның қатарынан көрінетіндігін айтты. Таяу жылдарда университеттің кітапхана 
қорында оқулықтардың электрондық нұсқалары жасалатындығын, қашықтан оқыту 
жүйесі енгізілетіндігін жеткізді. Осының барлығы болашақта туған университетіміздің 
рейтингісін көтерумен қатар, заманауи білім нәрін бойына сіңірген, қоғамда тәжірибелі 
интеллектуалды кадрлардың қалыптасуына әкелетіндігін тілге тиек етті. 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен 2011 жыл ресми түрде 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылы» болып жарияланды. 
Өз Жолдауында Елбасы Тәуелсіздіктің 20 жылдығын мерекелеу мәселесін ерекше 
атап өткені баршамызға аян. 

Мәдени-демалыс жұмысы бөлімінің жетекшісі М.Қ.Сүлейменов: «Тәуелсіздік - біздің 
басты байлығымыз, баға жетпес құндылығымыз. Елбасы сөзінен ел тәуелсіздігінің 
жиырма жылдығын атап өтетін жылда мемлекетіміз үшін табысты жыл болатынын 
аңғардық. Тәуелсіздік жылдары ішінде біздің экономикамыз бен әлеуетіміз бекіп, 
барлық салада даму, өркендеу, жаңғырту болды, ең негізгісі халықтың әл-ауқаты 
жақсарды. Десек те, осы жетістіктермен тоқталып қана қоймай, алдағы онжылдықта 
лайықты өмір сүру үшін, біз бен сіздерге әлі қыруар жұмыстар атқаруға тура 
келеді», - деп ойын түйіндеді.  

Экономика және басқару институты директорының орынбасары А.Ж.Бақтиярова 
Жолдаудың негізгі бөлімдері бойынша студенттер арасында нақты түсіндіру жұмысын 
жүргізуді жалғастыру қажеттігіне тоқталып, Елбасы Жолдауы жүз пайызға орындалуы 
қажет деп отырысты аяқтады.  

А.Ж.БАқтияровА,
экономика және басқару институты 

директорының орынбасары                                                       

На факультете истории и права прошло обсуждение Послания Президента РК 
Назарбаева Н.А. «ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!»

Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета истории и 
права обсудили Послание Президента, высказали свое видение реализации его 
основных положений.

В ходе обсуждения было отмечено, что Послание этого года отличается осо-
бым оптимизмом. Н.А. Назарбаев подчеркнул, что продолжают реализовываться 
программы форсированной инновационной индустриализации, благодаря им к 
2020 году рост ВВП в перерабатывающих отраслях будет превышать или достигнет 
уровня добывающих отраслей, активы Национального фонда составят не менее 
30-ти процентов ВВП, доля малого и среднего бизнеса в ВВП составит 40%, числен-
ность населения приблизится к 18-ти миллионам человек, доля квалифицированных 
специалистов составит 40%, уровень безработицы снизится до 5-ти процентов. 
Президент предложил программу социальной модернизации казахстанского обще-
ства, предусматривающую совершенствование образования, здравоохранения, 
системы занятости, ЖКХ, обеспечения качественной питьевой водой, дальнейшего 
развития языков и  повышения доходов населения. 

Особое внимание участники обсуждения уделили поставленным Президентом 
стратегическим задачам совершенствования образования. Доля детей, охваченных 
дошкольным воспитанием и обучением, к 2015 году должна составить 74%, к 2020 
году – 100%; к 2020 году должен быть осуществлен полный переход на 12-летнюю 
модель обучения; к 2015 году 50% организаций образования должны будут ис-
пользовать электронное обучение, а к 2020 году их численность возрастёт до 90 
процентов; к 2020 году доля ВУЗов, прошедших независимую национальную аккре-
дитацию по международным стандартам, должна составить 30%; до 5-ти процентов 
должна увеличиться доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность 
и внедряющих результаты научных исследований в производство; не менее 2-х 
высших учебных заведений будут отмечены в рейтинге лучших мировых универ-
ситетов. Намеченная Президентом в Послании оптимизация вузов в соответствии 
с мировой практикой, безусловно, повысит престиж высшего образования. Таким 
образом, в Послании определены задачи перед коллективами вузов – прохождение 
национальной аккредитации, инновационная деятельность, проведение научных 
исследований и внедрение их результатов в производство. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де Елбасының 2011 жылдың 28 қаңтарындағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауы 
талқыланды. Профессор-оқытушы құрамы арасынан ақпараттық-насихаттаушы арнайы тобы  құрылып, Жолдаудың басым үш 
бағыты мен Елбасының тапсырған міндеттеріне тоқталып, студент жастарға  кеңінен ақпарат берілді. 

Елбасы Жолдауы талқыланды
Преподаватели и студенты факультета с удовлетворением отметили, что в 

нашем университете уже сейчас особое значение придается совершенствованию 
качества образования. Учебные аудитории оснащены новейшей компьютерной 
техникой, постоянно пополняется библиотечный фонд, в учебном процессе активно 
используются инновационные технологии и т.д. В вузе успешно внедрена кредитная 
система образования, осуществляется подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов по программам магистратуры и докторантуры PhD. Университет в числе 
первых вузов Казахстана стал лауреатом «Золотой медали SPI» (Париж, Франция),  
подписал в Болонье (Италия) Магна Хартию, документ, подтверждающий привержен-
ность стандартам общеевропейского образовательного процесса. ЗКГУ удостоен 
международных наград «Объединенная Европа» (Оксфорд, Англия) и «Европейское 
качество» (Оксфорд, Англия), международной премии «Лидер национальной эко-
номики» (Россия, Москва). В 2009 г. по итогам независимого российского агентства 
«Рейтер» ЗКГУим. М.Утемисова среди 7 вузов Казахстана вошел в 500 известных 
мировых университетов. Одним из первых в республике наш университет прошел 
национальную аккредитацию.

Факультет истории и права вносит определенный вклад в решение таких за-
дач как всестороннее развитие личности, формирование в сознании  студентов 
ценностных ориентаций, патриотизма, потребностей в самовыражении и самоу-
тверждении, интеллектуальном, культурном и нравственном совершенствовании. 
Кадровый потенциал факультета позволяет эффективно и качественно обеспе-
чивать проведение занятий. В учебном процессе на факультете особое внимание 
уделяется применению современных педагогических технологий, эффективному 
использованию  инновационных  методов преподавания и технических средств 
обучения. На факультете широко применяются современные компьютерные тех-
нологии, электронные учебники, обучающие программы, мультимедиа–технологии, 
аудио-видео техника, Интернет-ресурсы. В учебном  процессе ППС факультета 
эффективно используются электронные учебники, разработанные и изданные 
ППС факультета, в том числе: проф. Рысбековым Т.З., проф. Шинтемировой Б.Г.,ст. 
преп. Шайхиевым Т.Т, доц. Добряевым П.А., ст. преп. Аманбаевым А.С. Специфика 
дисциплин факультета обусловливает применение  в учебном процессе обширного 
картографического материала, на факультете для проведения занятий используют-
ся криминалистический кабинет, учебный зал судебного заседания, юридическая 
клиника и историко-краеведческий музей. Профессорско-преподавательский состав 
и студенты факультета принимают постоянное участие в международных, респу-
бликанских научных конференциях, в организации и проведении международных, 
республиканских научных конференций на базе факультета. Студенты факульте-
та принимают активное участие в научной и общественной жизни факультета и 
университета. Студенты факультета: Жумашева Айгерим – 3 курс специальность 
«История», Дьяконова Елена 3 курс, специальность «Юриспруденция», Тараскызы 
Аймира -4 курс, специальность «Социология» являются стипендиатами стипендии 
Президента Н.А.Назарбаева.

Выступающие отметили, что особенностью Послания этого года является то, 
что в нем прозвучала ясная оценка Н.А. Назарбаевым политической ситуации, 
сложившейся в стране  в связи с решением вопроса о проведении референдума 
о продлении полномочий Президента. Н.А. Назарбаев подтвердил свою верность 
демократическому курсу развития страны. 

Детальное обсуждение Послания Президента РК активно проходит во всех сту-
денческих группах факультета. Реализация задач, поставленных  Главой государства 
в Послании, зависит от каждого из нас, и каждому из нас необходимо приложить 
для этого все свои силы, опыт и знания. 

АБулкАсовА Д.Б.,
декан факультета истории и права, к.с.н. 

Өткен қаңтар айының 28 күні Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» тақырыбында Қазақстан 
халқына Жолдауы тыңдалды. Бұл Жолдауды  халық, әсіресе студенттер қауымы 
асыға күткен болатын. 

Жолдауда еліміздің 2010 жылы қол жеткізген жетістіктері сөз болып, өткенге 
талдау жасалып қорытындыланды. 

Елбасы Жолдауында басты тақырып әлеуметтік мәселелердің қаралуы болды. 
Білім сапасын көтеру, көптеп мектептер мен балабақшалар салу, осы бағытта әлемде 
алдыңғы орынға шығу, денсаулық сақтау мәселесі, адам өмір жасын ұзарту сияқты 
халыққа қажетті мәселелердің шешімін табатындығы айтылды. 

Әлеуметтік сала бойынша, өзін-өзі еңбекпен қамтамасыз ететін азаматтар 
мәселесі,  сол үшін атқарылатын жұмыстарға мемлекеттік бағдарлама жасау тап-
сырылды. Егер осы мәселелер өз шешімдерін табатын болса, онда біраз үдемелі 
индустриалдық-инновациялық жобаларға бағыт ұстанып, қажетті мамандарды 
дайындау арқылы осы салада әлеуметтік жұмыс атқарушылар саны көбейер еді. 

Сондай-ақ, Жолдауда тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту 
күрделі мәселе болды. Үстіміздегі жылдың 1 мамырына дейін Үкіметке, облыс 
әкімдеріне тапсырмалар беріліп, оны жүзеге асыру мақсатында көптеген істер 
атқару туралы айтылды.

Биылғы Жолдауда зейнетақы, шәкіртақы, түрлі еңбекақы мөлшерінің мерзімінен 
бұрын ұзартылып жатқанын атап өтті, яғни бұл бағдарламаның 2015 жылға дейінгі 
мерзімде алға қойылғанымен, оның толық орындалып, Елбасы халықты әлеуметтік 
тұрғыдан қолдап, тұрмыс дәрежелерін арттыруға мүмкіндік бергенін көрсетті. 

Жолдауда әр салаға қатысты айтылған ойлар ел көңілінен шығатындай өте 
мазмұнды, ерекше әсерлі болды. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих 
және құқық факультетінде ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар про-
ректоры Ә.Қ.Мұқтардың, факультет деканы Д.Б.Абулкасованың, топ студенттердің 
қатысуымен ақпарттық-танымдық кездесу өткізілді. Бұл кездесудің мақсаты сту-
дент жастарға дәстүрлі Елбасы Жолдауының маңыздылығын түсіндіру болатын. 
Президентіміздің жастарға сенім артып, үлкен көңіл бөліп отырғандығы да назардан 
тыс қалған жоқ. 

Жоғарыдағы депутат ағалар мен апаларымыздың Елбасы сенімінен шығып, бел-
сене еңбектенетініне біз сенеміз. Ал, жастар тарапынан үлгілі тәрбие көрсету, сапалы 
білім алып, биік белестерді бағындыру аталған сенімді ақтау болып табылады. 

Біз Елбасы Жолдауын қолдаймыз!

Ақтоты ШолтыровА, 
07207-топ студенті
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  Қазақтың қара өлеңін тағдырына серік еткен, жалынды жырдың құдіретін танытқан Мұқағали 
Мақатаевтың туылғанына - биыл 80 жыл. Соған орай, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің филология факультетінің ұйымдастыруымен «Поэзия! Менімен егіз бе 
едің?!» атты поэзия кеші оздырылды. 

Поэзия саңлағына мың тағзым!!!

Поэзия кешінің мақсаты - асыл жырлар теңіз 
толқынындай сапырылысып, жыл құсындай төрт тағандап 
көгілдір жолдарды көмкерген ақын шығармаларын 
насихаттау.

М. Мұқатаев мұрасы - сан-салалы, алуан қырлы. 
Жалынды жырдың құдіретін танытатын арна - қашан 
да шулы, дүбірлі замана ағымы бәріміздің көкірегімізді 
тілгілейтін тынымсыз сезім әлемі. Ақын поэзиясы ақ пейіл 
азаматтың жұртымен «бір тонның ішкі бауындай» ауыз 

Білім ордасында «Түлектердің кәсіби бейімделуі және жұмысқа орналастыру мәселелері» атты 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

БОЛАШАҚ ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА
2011 жылдың 20 қаңтарында педагогика 

және психология кафедрасының оқытушылары-
ның ұйымдастыруымен «Педагогика және 
психология», «Бастауыш оқытудың педагоги-
касы мен әдістемесі» мамандықтары бойынша 
бітіруші түлектерге арналған «Түлектердің 
кәсіби бейімделуі және жұмысқа орналастыру 
мәселелері» атты дөңгелек үстел ұйымдас-
тырылды. Дөңгелек үстел ұйымдастырудың 
негізгі мақсаты - болашақ түлектерімізді 
ж ұмысқа орналастырудағы кездесет ін 
қиындықтарды жою, алдын ала жұмыс іздеу 
мәселелері. Дөңгелек үстелге Батыс Қазақтан 
облыстық педагог кадрлар біліктілігін арттыру 
және қайта даярлау институтының педагогика 
және психология кафедрасының аға оқытушысы 
Қ.Ш.Шамұратова, Балалар  және жасөспірімдер  
туризм  және экология орталығының педагог-
психологы М.И.Урумбаева, Салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру мәселелері орталығының психологы 
М.Б.Мерғалиева, №3 жалпы білім беретін орта мектеп  
психологы Яковлева Лариса, М.Өтемісов атындағы  
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ма-
гистранттары Джайлаубаева Айгүл мен Плетнева 
Юлия  сынды қонақтар мен 06401, 06402, 06403, 

бірлігі ғана емес, мұң-зарының да ортақ екенін еселей 
қайталап, есімізге салғандай. Асқар Егеубаев ағамызша 
айтсақ, «бүгінде самғауы биік қазақ жырының сырлы 
өлкесінен орын тепкен  М. Мақатаевтың саңлақ үні халық 
санасына сіңді деп айтуға негіз бар. Ақынның сыншыл, 
сыршыл қоңыр даусы әдебиет әлеміне орнықты».

Кешті «Қазақ филологиясы» кафедрасының 
оқытушысы, филология ғылымдарының кандида-
ты Рита Бекжанқызы жүргізді. Сондай-ақ, кешке 
филология факультетінің деканы Ж.Ж.Шайекенов, 
«Қазақ филологиясы» кафедрасының меңгерушісі 
А.Ы.Мамыров, кафедра оқытушылары  С.Ғ.Шарабасов, 
Р.Қ.Мұханбетқалиева, З.Ж.Мүтиев, М.Қ.Әжіғалиев, 
Б.Е.Өмірзақов, А.А.Ақболатов және «Мәдени демалыс» 
бөлімінің жетекшісі   М.Қ.Сүлейменов қатынасты.

Кеш барысында ақын шығармалары туралы сыр 
шерту үшін филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент, қазақ лирикасын зерттеуші әдебиетші ғалым 
Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлының «Поэзия саңлағы» 
және 02304-топ студенті Бижанова Бағдагүлдің «Поэзия 
сардарына мың тағзым» атты баяндамалары тыңдалды. 
Кеш студенттердің ақын өлеңдерін оқуымен өз жалғасын 
тапты. 02102 -топ студенті А. Сайнова ақынның «Поэзия», 
02102-топ студенті Ж. Мырзамадиева «Шыда, шыда»,  
02102-топ студенті А. Сұлтанмахмұт «Күрсінбеші»,      
02103-топ студенті М. Абдрахманова «Дос болам 
десең...»,  02102-топ студенті Ә. Жанболатова «Тамық 
үні», 02103-топ студенті С. Нұрғалиева «Бала шағым», 
02102-топ студенті А. Есенова «Көзің нұрсыз дейсің сен» 
өлеңдерін нақышына келтіре отырып, мәнерлеп оқыды.

Кеште университет т ің ғылыми к і тапхана 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен ақынның 
шығармаларынан көрме ұйымдастырылды.

Ақын арманы – еріккеннің ермегі емес, дүниені дүбірге 
толтырар шалқар шабытты парасатты жыр, болашақпен 
тілдестірер сыр емес пе?! Жаны поэзиямен үндескен 
ақын мерейтойы әлі де өз жалғасын табарына сенеміз. 

Әнел БАйтЕміровА,                                                                                                                                    
қазақ тілі мен әдебиеті бөлімінің 4-курс студенті

06404-топ студенттері  қатысты. Көкейлерінде жүрген 
сұрақтарына жауап алып, болашақ маман ретінде 
қажетті ақпараттар алды.  Болашақ мамандар  игілігі 
үшін жасалатын осындай шаралар  жыл сайын 
өткізілетін болса, нұр үстіне нұр болар еді.

 Альфия ЖАқсығАлиЕвА,
4 курс студенті

8 февраля кафедрой правовых дисциплин проведена юридическая олимпиада «Битва юристов». 

Битва юристов

Елбасы Жолдауы келешекке жөнді жол сілтер 
жолдама болмақ. 2011 жылдың 28 қаңтарында 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» тақырыбында 
Қазақстан халқына Жолдауын ұсынған болатын. 
Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы 
игілікті істердің нәтижесінен және жарқын болашақтың 
еншісіндегі қыруар қызметтерден хабардар еткен 
Елбасы Жолдауы бүкіл халықтың көңілінен шыққаны 
бәрімізге мәлім.

Елбасы Жолдауы – 
болашаққа жолдама
Елбасы Жолдауын халыққа түсіндіру, мән-маңызын 

ұғындыру мақсатымен республикалық ақпараттық-
насихаттаушы топ құрылған болатын. Осыған орай, 
Ақжайық өңіріне ат басын тіреген  түсіндіруші топтың 
жетекшісі  ҚР Байланыс және ақпарат министрі Жұмағалиев 
Асқар Қуанышұлы облыстық және республикалық 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесу 
өткізген болатын. Бұл кездесуге көршілес Атырау және 
Ақтөбе облысындағы БАҚ басшылары да қатысты. 
Маңызды шара «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалының 
кіші залында өтті. Кездесуде ҚР Байланыс және ақпарат 
министрі Асқар Қуанышұлы Елбасы Жолдауының 
маңызды тұстарына тоқталып, егеменді еліміздің  қол 
жеткізген жетістіктері Елбасының сарабдал саясатының 
арқасы және еліміздің дүние жүзіндегі 110 елдің ара-
сынан суырылып алға шығып, 50-ші орынға көтерілуі,  
Астанада өткен 56 елдің басшылары мен халықаралық 
ұйым өкілдерінің басын қосқан Саммит – біз үшін үлкен 
жетістік екендігін атап көрсетті. Асқар Қуанышұлы өз 
сөзінде: бұл Жолдауда қадау-қадау өзекті мәселелер 
қозғалып, халықтың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс 
жағдайын жақсарту үшін жасалып келген және жасала 
беретін мақсат-міндеттер алға қойылып отырғандығын, 
Елбасының денсаулық пен білім саласына да ерекше 
көңіл бөліп отырғаны халықтың көңілінен шыққанын 
айтып, білімді елдің болашағы зор демекші, мектеп 
құрылысын дамыту, «Балапан» бағдарламасына бай-
ланысты балабақшаларды көбейту, халықты әлеуметтік 
тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін істелетін іс-шаралар 
әлі де жалғасын табатынын, сонымен қатар болашақ 
жас мамандарды жұмыспен қамту мақсатында  200-ден 
аса зауыт-фабрикалар салу да жоспарда бар екендігін 
тілге тиек етті. Республикамызда спутниктік сандық теле-
видение  қосылғаны, шалғай жердегі елді-мекендерге 
де, ауылдық жерлерге де сандық телевидениені жеткізу, 
интернет, 3D мәселесі де назардан тыс қалмады. Көңілге 
қонымды пікірлер айтқан Асқар Қуанышұлының атына 
сұрақтар қойылып, БАҚ өкілдері жағымды жауаптар 
алды.

«Алдымызда атқарылар қыруар істер бар, бұл жол-
да ең басты байлығымыз – берекелі бірлігіміз»,- деп 
Елбасы Жолдауында айтылғандай, бірлігіміз нығайып, 
ынтымағымыз жараса  берсін.

с.А.БЕккуЖиЕвА

В олимпиаде  приняли участие студенты 2-4 курсов 
русского и казахского отделений специальности «юри-
спруденция». Всего было сформировано 5 команд,  в 
каждой из которых  по 4 участника. Это команды:

1. «Высшая лига» - группа 08302 (Габдушев А., 
Ермольчев И., Байниязова С., Дьяконова Е.); 

2. «Әділет» - группа 08201 (Тулегенов А., Джумагазиева 
Б, Сисенгалиева А., Сейткалиева М.,); 

3. «Фемида» - группа 08202 (Овчинникова Е., 
Халелова А., Шондыбаева Д., Ким Я.);

4. «Билік» - группа 08301 (Ергалиева Г., Кенжжі Б., 
Бекмагамбетова А., Курмашева А.);

5. «Барыс» - группа 08202 (Сальников С., Нугманов 
М., Беккалиева А., Бакытов А.,). 

Было сформировано жюри из профессорско-
преподавательского состава кафедры правовых 
дисциплин:

Ильясова Гульжазира Актуреевна – ст. преподава-
тель, к.ю.н.

Досжанов Болат Болатович – преподаватель, к.ю.н.

Ауелбаев Заурбек Бактыбаевич – преподаватель, 
магистр права.

Базаргалиева Жазира Акимгалиевна - препо-
даватель.

Из числа студентов 1 курса были выбраны  ведущие 
олимпиады - Машкина Инна (группа 08104) и Утеуллин 
Аршат (группа 08101).

Все этапы олимпиады проходили в актовом зале 
учебного корпуса № 3, где болельщики (студенты, препо-
даватели) могли следить за ходом событий, переживать 
за успех своих друзей, обмениваться впечатлениями. 
Приветственным словом олимпиаду открыла  декан 
факультета Абулкасова Дина Бахытжановна.

Олимпиада состояла из двух этапов и финала, вклю-
чала в себя теоретические и практические задания. 1 
конкурс - разминочный, каждая команда представила 
себя в виде театрализованной композиции, с использо-
ванием элементов вокала, хореографии, юмора и т.д.

В первом туре команды показали свои знания и 
навыки ораторского искусства в состязании по дисци-
плине «теория государства и права». Во втором туре 
команды выполняли тестовые задания по дисциплине 
«Конституционное право РК». В финальном туре ко-
манды решали ситуационные задачи по дисциплинам 
«Уголовное право РК» и «Гражданское право РК».

В результате подведения итогов места между коман-
дами распределились следующим образом:

Гран-при - команда «Билік»;
1 место – команда «Высшая лига»; 
2 место – команда «Фемида»; 
3 место -  команда  «Әділет».
Также студенты были награждены дипломами 1, 2 и 

3 степени – Ергалиева Г. (группа 08301), Ермольчев И. 
(группа 08302) и Сальников С. (группа 08202)    соответ-
ственно. Отдельные студенты получили дипломы в но-
минации «лучший оратор» - Тулегенов А (группа 08201).  
и «интеллектуал - 2011» - Бакытов А (группа 08202). 

С уверенностью можно сказать, что отборочный тур 
юридической олимпиады ЗКГУ прошел удачно, награды 
нашли своих героев, а преподаватели и руководство 
университета могут гордиться своими студентами, 
которые достойно прошли все конкурсные испытания, 
показали высокий уровень своих знаний. Все студенты-
олимпийцы были довольны организацией мероприятия, 
ходом и итогом Олимпиады и благодарили организато-
ров юридической  Олимпиады за профессиональный 
праздник!

влАсовА Н.А., 
преподаватель кафедры правовых дисциплин

 Жолдау - 2011
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Центр развития образовательных программ, аккредитации и методического 
обеспечения КСО  в июне – сентябре 2010 года провел обучающий семинар 
«Внедрение инновационных технологий обучения» среди ППС университета. В 
работе семинара участвовали ответственные за внедрение инновационных техно-
логий, а также желающие преподаватели. На  занятиях семинара изучали  основы 
инновационных технологий в сфере высшего образования. По завершении курса 
«Внедрение инновационных технологий обучения» в  начале этого учебного года 
в нашем университете был объявлен конкурс проектов инновационных технологий 
обучения. Положение о конкурсе было размещено на сайте нашего университета.
Конкурс проводился с целью поиска новых путей повышения качества подготовки 
специалистов, распространения накопленного   опыта, стимулирования работы 
коллективов кафедр  и повышения эффективности обучения. Конкурс проводился 
в 4 этапа и завершился открытой  презентацией инновационных проектов ППС в 
рамках Недели образовательных инноваций ЗКГУ им.М.Утемисова. 

Даешь инновационные 
проекты!

Қазақстандық спортшылар үздік шықты

Бір аптаға созылған VIІ Қысқы Азия ойынында шорт-тректен құрлық 
мықтыларымен бақ сынасқан, ел намысын қорғап, университетіміздің мерейін 
үстем еткен біздің спортшыларымыз университетіміздің «дене шынықтыру және 
спорт» мамандығының студенттері Нұрберген Жұмағазиев, Инна Симонова, 
Ксения Мотова, Әсел Камешевалар қола медальға қол жеткізді.

Қ аңтардың 30-ы мен ақпанның 6-сы аралығында Астана мен Алматы 
қалаларында өткен VII Қысқы Азия ойындарында Қазақстанның спорт-
шылары жалпы есепте көш бастады.

1986 жылы Жапонияның Саппоро қаласында өткен алғашқы қысқы Азиадада 
Жапон елінің спортшылары 29 алтын медаль жеңіп алған болатын. Бұл жолы 
Қазақстан ол көрсеткішті 32 медальға бір-ақ жеткізді.

Астана мен Алматының спорттық алаңдарында 27 мемлекеттің ең үздік 
атлеттерінің арасында таза бәсеке өтті. Алғаш рет 69 комплекті медальдар 
сарапқа салынды. Бұл  - қысқы Азиада үшін рекорд. Қазақстан осындай жоғары 
деңгейдегі жарысты өткізуге қабілетті континенттік елдер қатарына қосылды.

Қысқы Азиадада жалпы командалық есепте  қазақ елінің спортшылары         
32 алтын, 21 күміс, 17 қола медаль жеңіп алып, ел қоржынын 70 медальмен 
толтырды. Бұған дейін қазақстандық спортшылар мұндай нәтижеге жетпеген 
болатын. Осы қалыпта алтын медаль саны жағынан қысқы Азиаданың рекор-
дын жаңарттық. Екінші орынға - 13 алтын, 24 күміс, 17 қола медальмен Жапония, 
ал үшінші орынға 13 алтын, 12 күміс, 13 қола медаль алған Оңтүстік Корея ие 
болды. Төртінші орынды 11 алтын, 10 күміс, 14 қола алған Қытай иеленді. 
Келесі VIII Қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру құқығы қысқы Азиаданы 
өткізуден тәжірибесі мол Саппоро қаласының еншісіне тиді. 1986 жылы және 1990 
жылы алғашқы және екінші қысқы Азия ойындарын Саппоро қаласында өткізген 
Жапония енді үшінші мәрте 2015 жылы өткізбек.

Азиада жеңімпаздарымен жүздесу

Жақында қола жүлдемен оралған 
БҚМУ-лық спортшылармен тамаша 
кездесудің сәті болды. Проректор Түймеш 
Малбағарқызының жетекшілігімен болған 
сұхбат кешінен оқытушы және студент 
қауым  біраз нақты әрі қызықты жайттарға 
қанықты.

Дүбірлі додада үздік өнер көрсетіп, 
жеңіс тұғырынан көрінген 4 студентіміз 
алған әсерлерімен бөлісіп, студенттер 
мен оқытушылар тарапынан болған 
сауалдарға жауап берді. 

Ең алғаш спортқа жетелеген - әкем. 
Спорттың шаңғы және шорт-трек түрінен 
11 жасымнан бастап, айналыса бастадым. 
Үйдегі қарындасым да, апам да спортқа 
жақын адамдар. Менің шорт-трекке 
қызығушылығым арта берді, шаңғыны  
тастап, тек шорт-трекпен ғана айналы-
стым. Жаттығу үзбегендігімнен шығар 
осындай жетістікке жетіп отырғаным, бұл 
әрине әкемнің, жаттықтырушыларымның 
еңбегі деп білемін, - дейді Нұрберген 
б і з б е н  б о л ғ а н  ә ң г і м е с і н д е ,  - 
Жаттықтырушыларымыз Қарсыбеков 
М ә д і ғ а л и  ж ә н е М ұ х а н б ет қ а л и е в 
Жаслан Тұрарбекұлы. Негізінде Алматы 
қаласының оқу орындарына да баруға 
болатын еді, өзім Спорт және туризм ака-
демиясын таңдаған едім, бірақ біздің шет 
қалада оқып жүрген таныстарымыздың 
айтуы бойынша оларға қиын, өйткені олар 
жаттығуға жағдайларының келмейтіндігін 
айтады. Сол себепті де осы оқу орнын 
таңдадым, бізде мында үлкен мүмкіндіктер 
бар. Бос уақыт мүлде болмайды, таңнан 
кешке дейін - тек спорт жаттығуларымен 
айналысу.

Әсел, Ксения мен Инна да мектеп 
қабырғасынан бастау алған шорт-трек 
ізденіс пен жаттығудың нәтижесінде 
бүгінгі нәтижеге жеткізгенін айтады. 

Қазақстанда шорт-трек әлі де дұрыс 
дами қойған жоқ. Біз бұндай жарысқа 
қатысып, жеңіске жетеміз деп мүлде 
ойламаған едік. Қытай, Корея, Жапония 
елдері шорт-тректен жақсы көрсеткіш 
көрсетіп жүргендіктен де, бізде аса үміт те 
болмаған еді. Кейін жарыстың үшінші күні 
жарыс нәтижелерін хабарлап айтқанда, 
қуандық та, толқыдық та, тіпті жылап 
та жібердік,- дейді Инна күліп, - бұндай 
жарыстың біздің елде өтіп отырғанын, 
әрине, үлкен мақтаныш. Азиат ойында-
ры комитетінің Президенті Шейх Ахмад 
аль-Фахад аль-Сабах өзі де бұл қысқы 
Азиат ойындарының ұйымдастырылуына, 
спорт кешендерінің әлемдік стандартқа 
сай жақсы жабдықталғанына тәнті бо-
лып, Қазақстанның 2022 жылы Қысқы 
Азия ойындарын өткізуіне даярлығын 
жеткізген еді.

Жарыста өздеріне жаңа достар 
тапқандығын, бір-біріне қолдау көрсетіп, 
келешекте де достық қатынастарының 
үзілмейтінін айтады жеңімпаздар. Сондай-
ақ, өз қалаулары бойынша аймақтағы 
ірі оқу орталығы болғандықтан да осы 
М.Өтемісов атындағы университетті 
таңдағандықтарын жеткізді. Себебі, 

университетте білікті оқытушылардың 
алдынан дәріс алатынын, универси-
тет бітіруші түлектерінің болашақта 
жұмысқа орналасуға, сонымен бірге 
мұнда студенттерге мол мүмкіндіктер ба-
рын және студенттеріне қашанда қолдау 
көрсетіп отыратындығына сенім білдіріп,  
таңдау жасағанда қателеспегендіктерін 
жасырмады.

VIІ Қысқы Азия 
о й ы н д а р ы н ы ң 
қ о л а  м е д а л ь 
иегері Нұрберген 
Ж ұ м а ғ а з и е в : 
3  қ а ң т а р д а н                  
бастап бір ай бойы 
Астана қаласында 
д а й ы н д а л д ы қ . 
Жаңа салынған ве-
лотректе жаттығу 
өткіздік. Біз жарыс-
тан ең болмағанда  
үшінші орынға қол 

жеткізуіміз қажет деп мақсат қойдық. 
Өйткені, біздің қарсыластарымыз - шорт-
трек спорты бойынша әлемдегі ең мықты 
дамыған Жапония, Қытай және Корея 
елдері. Сондықтан, бар күш-жігерімізді 
салдық. 

Командамен жақсы жұмыс атқардық. 
Бірақ, соңғы айналымдарда кейбір 
сәтсіздіктер болды. Қатардан аяғым 
сүрініп кетті, дегенмен моңғол спортшысы 
мені қолымен алып кетті. Бұл жерде соңғы 
айналымға өз күшімді сақтап, келесі айна-
лымда алға шығу керек едім, сол себепті 
де артқы қатарда болған едім. Дегенмен 
үлкен сенімді ақтадық.

О б л а д а т е л ь 
серебрянной ме-
дали VIІ Зимних 
А з и а т с к и х  и г р 
Инна Симонова: 
Большая честь для 
нас участвовать в 
такого рода со -
ревнованиях.  Это 
честь и для нашей 
страны. В первую 
очередь спасибо 

нашему Президенту за такое большое 
мероприятие. В момент кризиса наш на-
род не упал духом, Азиаду  мы привели 
достойно. Результаты наших спортсменов 
впечатляют. Наша республика установила 
рекорд на азиатских играх по количеству 
медалей. Большое спасибо нашим препо-

давателям и нашим 
тренерам.

VIІ Қысқы Азия 
о й ы н д а р ы н ы ң 
қола медаль иегері 
Әсел Камешова: 
Б і з д і  о с ы л а й 
қошеметтеп қарсы 
алып, кездесу кешін 
ұ й ы м д а с т ы р ы п 

жатқандарыңызға өте қуаныштымын. 
Елімізде бірінші рет өтіп отырған жарыс ел 
мерейін асқақтатты.  Шорт-тректен тарихта 
бірінші рет азиаттық ойындардан жүлдемен 
оралып отырмыз. Батыс Қазақстан об-
лысында  біздің команда шорт-трекпен 
айналысқанына 8 жыл болды, ең жас 
команда болып есептелеміз, дегенмен 
нәтижеміз жаман емес. Болашақ жоспа-
рымыз - келешекте де үлкен жарыстарға 
қатысып, жеңіске жету.

Жеңіске жеткен барлық спортшыларға 
рахметімізді айтамыз. Спортшылар өз 
еңбектерін, ел сенімін ақтады. Кешті 
ұйымдастырушыларға, қолдау көрсеткен 

университет басшылығына алғысымызды 
білдіреміз.

Жеңістерін осылайша бөліскен шорт-
трек шеберлері келешекте де жарыстарға 
қатысып, биік белестерді бағындыруды 
мақсат тұтады. Бұл қола жүлдені иеленудің 
өзі – жақсылыққа тәрбиелеген ата-ананың, 
білім берген ұстаздарының, жарыстың 
басы-қасында болып, спорттың қыр-
сырына баулып, жаттықтырып жүрген 
жаттықтырушыларының да еңбектерінің 
еш кетпегендігі. Олай болса, жеңімпаз 
мақтаныштарымызға байрақты бәсеке 
жеңістерін тілейміз.

Өз тілшіміз

В  к а ч е с т в е  р е з у л ь т а т о в 
инновационно-проектной деятельно-
сти были представлены:

новый информационный ресурс
электронный учебно-методический 

комплекс
мультимедийный комплекс
учебный тренажёр
специализированный сайт
инновационная образовательная 

технология
интерактивная воспитательная 

технология
электронный учебник
По итогам открытой презента-

ции экспертная комиссия отмети-
ла  лучшие работы по следующим 
номинациям:

виртуальные лабораторные 
занятия – преподаватель кафедры 
физики, математики и информатики 
Искалиева А.У. 

специализированный сайт – 
преподаватель кафедры географии 
Искалиев Д.Ж.

интерактивные формы вос-
питательной работы  – препо -
д ав атель к аф е д ры театра льн о -
хореографического искусства и би-
блиотековедения Коленко И.М.

инновационные формы само-
стоятельной работы – д.и.н., доцент 
кафедры всемирной истории и СПД 
Нургалиева А.М.

Электронный учебник – пре-
подаватель кафедры вокала и ин-
струментального исполнительства 
Нурымбетова Ж.И.

11 преподавателей были отмечены 
Благодарственными письмами. 

Жусупкалиева Г.к., 
директор центра развития образо-

вательных программ, аккредитации и 
методического обеспечения КСО.
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Ақжайық ағысы 
Алатау асқандай

Алматы қол бұлғап шақырды кемелмен.
Қалпақпен қағам деп аттанды өр елден.
Өлеңмен бақытын табатын тереңнен.
Өлеңмен ауырып, бақытқа бөленген.
Баурады ақ үміт, ойында ақ арман,
Өр ұлтын асфальтқа апарды өлеңмен.

Қараумен қазақтың Хан-Тәңір шыңдарын.
Қараумен шексіздік көк аспан сырларын.
Санаумен домбыра, қобыздың мұңдарын.
Қаламы болаттан мүсіндеп жырларын.
Алаумен Алашты тасалап оқыған,
Нәр еткен қазына айбынды ұлдарын.

Егделеу сары күз, жеткендей сары мұң.
Жылдары мұңаймас бұл күнде ақ ырым.
Төккендей өлеңге ақ сәуле жарығын.
Таусылмас қазына ұстанған ар үнін.
Тұздығы өлеңнің қазақтың бақыты,
Өлеңмен тастың да іздеген тамырын.

Өмірі өлеңмен жазылған дастандай.
Көңілі екі өзен сағасын қосқандай.
Серігі жырменен желігін басқандай.
Жатпайды қаламын жастыққа жастанбай.
Үндесіп жыр күлген, тілдесіп тылсыммен,
Ақ Жайық ағысы Алатау асқандай.

Заманның зар үнін, жырлаумен шындығын.
Адамның арлы үнін, сұмырай сұмдығын. 
Қаламның қарымын, әлемнің сырлы үнін.
Бүкіл әлемнің тынысын, тірлігін.
Жазам деп жырлары жұлдызға асылып,
Жарқырап кәрі күн нұр шашып тұр бүгін.

Студенттер...
Бұл өмірдің көп қой бітпес сұрағы.
Студенттер ол жастықтың жыр әні.
Таусылмайтын арман қуып келген-ді,
Жырға қосқым келеді де тұрады.

Болса екен жүрегімде жарылыс.
Ей, арманым биіктерге алып ұш.
Студенттің дәптерінің артында,
Жазулы тұр ауылына сағыныш.

...Тоңазытқышта қаймақ, май да тұрмайды.
Ауылдағы айран, көже болмайды.
Бір хабарын берер едім ауылға, 
Ауыл алыс, телефон да алмайды.

Талай-талай сын сағатта сыналдық.
Кейде тойдық, кейде аш боп бұралдық.
Сонысымен қызықты ғой бұл өмір,
Макаронды «ұлттық тағам» қып алдық.

Шын дос таптық мына жақтан шыңдалып.
Тыңдап жүрміз айналадан сыр бағып.

Шын жастықтың шаңын қағып шаттанып,
Қарап жүрміз сұлу қызға ұрланып.

Анам берген жақсылықты асырып.
Жүрмін мұнда ерке мінез жасырып.

Сол баяғы тірлікпенен біз жүрміз,
Кітапхана жаққа қарай асығып.

                                   

...
Туған жерді отырып ап мақтаймыз,
Қорғағандай әр ауылдың намысын.

Жыламағын оңашада қалғанда.
Бір той болар стипендия алғанда.
Қуаныш пен қайғы бәрі өткінші,
Ұмтылайық биік шыңға, арманға.

Ешқашанда бола алмаспыз армансыз.
Қалсақ та біз мейлі жолсыз, бағдарсыз.
Өмір сыны, ең көңілді шақтамыз,
Олай болса, біз бақытты жандармыз.

Пирамида
Біздің достық алынбайтын шыңдардай.
Ол шыңымыз қалмасын тек жырланбай.
Ұлы достық формуласын бүгінгі,
Пирамида түсіндіріп тұрғандай.

Біздер жасқа толтырмаймыз жанарды.
Күтеміз тек жаңаша леп самалды.
Жерлемейміз перғауынды біз оған,
Ел демейміз осал мықты оларды.

Бейбітшілік құсы ұшсын деп арнадық.
Исламға жанымызды жалғадық.
Бақытхана ұлт пен ұлыс достығы,
Табытхана ету үшін салмадық.

Нар қазағым болмысына баланған.
Бейбітшілік ойындағы ақ арман.
Тұрғызуға пирамида келбетін,
Біздегі ұлттар кірпіш  болып қаланған.

Ешқашанда көрсетпеген тарлығын.
Төрт қабырға түйістірген барлығын.
Батыс, шығыс, оңтүстік пен солтүстік,
Қазақ елі тоғыстырған тағдырын.

Пирамида ұшар басы бір нүкте.
Бұрынғыдай құпиялы сыр бүкпе.
Бір нүктеге тірелгені төрт жақтың,
Бірлікті ту етіп өту тірлікте.

Өлең мен мұң
Жүремін кейде түсінбей өмір шарқ ұрып.
Өрем жетпейтін өлең жазам деп талпынып.
Ойларым менің омақасама деп қорқамын,
Қалатынымдай мәреге жетпей алқынып.

Қайғыруменен өшімді алып өлеңнен.
Жүрген бір жанмын қайғыма шаттық бөленген.
Өлең деп жүріп қиянат жасап өнерге,
Жүргендер бар ала алмай тұнық тереңнен.

Қайтеді екен ғаламат сезім жетегі.
Анық қой маған өмірдің жалған екені.
Желіккен бақыт ойыма оңай оралып, 
Тұманға батып келеді, қайта кетеді.

Мұң іздеуменен жалғыз қалғанда қасымнан
Өтіп жатыр жыл сағымға бақыт жасырған.
Иен далада адасқан жанмын қайтейін,
Сипамай қойды бұл жалған менің басымнан.

сыйлыхан ЖұмАсАлихов,
 БҚМУ 4 курс студенті

Бұл өмір суық сенсіз
Бұл өмір суық, қалқам, суық сенсіз,
Қабағын түйіп тұр ма тағдыр шексіз.
Күлкіден жаным, құрғыр, түңілді әбден,
Жабығу, мұңаюмен доспын үнсіз.

Жүректің тілдесері жалғыз өлең,
Сусындап, тыныс алам өлеңменен.
Қайтейін, тіпті айдың ақ бейнесі,
Бүгінде сығалады өлі көзден.

Ойымнан ойға мені салдың әурем,
Қайтадан ұйқы жоқ қой бүгін, әттең!
Шіркін-ай, осыншама пәк сезімнің,
Қатарын кеудемде енді, білдім бе мен?

Үмітім жылытады өлеңімді,
Өлеңім сөзін өріп күнге ілінді.
Дамылдау қайда маған кеудемде егер,
Тағдырым жонып жатса өзегімді.

Сол өлең бар, кезінде салмас жаным,
Жүрегім ұйытпас-ау жүрдек қанын.
Үміттің сарынына салсам дауыс,
Таппаспын әсте тыным.

Жымиып бір күлші сен
Жымиып бір күлші сен,
Жапырақ болып атайыншы бүршіктен!
Күн жүзіңнен сәулең жетпей ызғарда
Құс, тұла бойым түршіккен!
Өтінемін!
Ерін керіп жыми сен...
Буырқанған бұлттар тарап жүзіңнен,
Жымыңдаған жұлдыздарын көрейін,
Тым болмаса, көздеріңмен күлімде,
Айлы түннің көлдеріне теңейін!

Көк аспандай сығалаған түндіктен,
Мөлдір көздің шырайына қандыр сен!
Тұтқыр қаным тамырымды кереді,
Жүрек қалар тепкілеумен кеудемді,
Бұлағыңнан күлкі құйсын сыңғыр сен!

Жыми!
Бақыт қонсын сызық салып жүзіңе,
Қызғалдақтай, күлші жая күлімде.
Шолпаным боп боз аспанда жыми да,
Ақ таңды оят, мынау, менің кеудеме
Кетсін-дағы тұманданып жанарым
Шымыр бұлақ, күлкің бе еді қанарым?!

Мен өзіңнің теңеп жүрмін күлкіңе,
Шырылдаған бозторғайдың үнін де.
Қиналдым мен, жаным зәру күлкіңе,
Күлші қалқам, маған қарай күлімде! 

ильяс кАзмАНов, 
БҚМУ 3 курс студенті

 Өлең - сөздің патшасы

Құрметті жас білімгерлер!
«Өркен» газетінің редакциясы Жастар даму орталығымен бірлесе отырып,  

«БҚМУ Студенттер кәсіподағы» жастар қоғамдық бірлестігінің қолдауымен 
университеттің және университет колледжінің 1-3 курс студенттері арасында 
«Ең үздік жас тілші» атты байқау өткізетінін хабарлайды.

«Ең үздік жас тілші» атты байқау 
ЕРЕЖЕСІ

Байқаудың мақсаты мен міндеттері:
Студент-жастарды адамгершілік құнды қасиеттерге, шығармашылықпен 

айналысуға баулу;
Жастардың бойында патриоттық сезімдерін арттыру;
Олардың студенттік жарқын беттерін насихаттай отырып, шығармашылықтарын 

шыңдау;
Шығармашыл, жас дарындарды анықтау және оларға қолдау көрсету.

Байқауды ұйымдастырушылар:
«Өркен» газетінің редакциясы 
Жастар даму орталығы
«БҚМУ Студенттер кәсіподағы» жастар қоғамдық бірлестігі 

Байқаудың өтетін уақыты мен орны:
Байқау 2011 жылдың наурыз айынан бастап сәуір айының аяғына дейін 

өткізіледі. Келіп түскен мақалалар «Өркен» газетінің наурыз, сәуір айының 
нөмірінде жарияланатын болады. Байқау қорытындысы университетішілік 
дәстүрлі «Студенттік көктем – 2011» байқауында жарияланатын болады.  

Байқау талаптары мен шарттары:
Мақала тақырыбы: Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне - 20 жыл
Байқауға университетте және университет колледжінде қазақ және орыс топта-

рында білім алатын 1-3 курс студенттері қатыса алады;
Мақалаларға қойылатын басты талап – жазылған шығарманың көркемдігі, жазу 

ерекшелігі, сауаттылығы, шынайылығы, өзектілігі, маңыздылығы;
Байқауға әр бөлімнен кем дегенде міндетті түрде 4 студент (қазақ тілінде - 2 

және орыс тілінде - 2 студент) қатысуы тиіс және өтініш білдірген студенттердің 
мақалалары тұрақты түрде газеттің ай сайынғы санына жарияланып тұруы қажет;

Қойылған талаптарға сай келмейтін мақалалар байқауға қатыстырылмайды;
Мақалалар 2011 жылдың 14 наурызына және 14 сәуіріне дейін университеттің 

БАҚ және баспа орталығына тапсырылуы қажет, мерзімнен кешіктірілген мақалалар 
байқауға жіберілмейді. 

Байқауға қатысушылар өтініштерін үлгіге сәйкес өз бөлімдерінің студенттік 
декандарына 2011 жылдың 10 наурызы мен 10 сәуіріне дейін тапсырулары керек. 
Өтініш тапсырылмаған жағдайда студент байқауға қатыстырылмайды.

Марапаттау:
Байқау жеңімпазы «Ең үздік жас тілші» номинациясымен және  «БҚМУ 

Студенттер кәсіподағы» жастар қоғамдық бірлестігінің арнайы бағалы сыйлығымен 
марапатталады. 

Үздік деп танылған студентке «Өркен» газетінің меншікті тілшісі қызметіне 
жолдама беріледі. Сонымен қатар, байқауда үздік нәтиже көрсете білген студенттер 
арнайы номинациялармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

Қосымша ақпарат алу үшін «Өркен» газетінің редакциясына  
(Сарайшық көшесі, 34, 106 кабинет) 50–76–52  телефонына хабарласуға болады.  
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Менің      әнді де, мағыналы демалыс күндерім!
«Әр уақыттың өз өлшемі бар»,- 

демекші, қысқы демалысымның елге 
елеулі, әлемге әйгілі оқиғалармен 
қабаттас келуі мен үшін үлкен мәртебе 
болды.  Биылғы жыл Қазақстан үшін та-
рихи кезеңдермен сабақтасып келіп отыр. 
Егеменді еліміздің Елбасының жүргізіп 
отырған саралы саясатының арқасында 
жағымды жаңалықтардың куәсі болдық. 
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық жасауы, 
VII Қысқы Азия ойындарының Қазақстанда 
өтуі ірі тарихи оқиғалар болып тарих 
беттерінде өзіндік із қалдырмақ. 

Демалыс күндерімнің бір інде, 
яғни 2011 жылдың 12 қаңтарында 
университетімізде VII Қысқы Азия ойын-
дарына арналған «Денсаулық-2011» спар-
такиадасы оздырылған болатын.    «Алға, 
Қазақстан!», «Жаса, Қазақстан!», «Азияда 
- ақ арман» деген ұрандармен шыққан 
жастардың үндеуі әрбір адамның бойын-
да патриоттық сезімді нығайта түскендей. 
Еліміздің мақтанышына айналған спорт-
шы ағаларымызға халқымыз үлкен сенім 
артып отыр. 18 қаңтар күні Алматыдан 
бастау алған Олимпиада алауының Орал 
қаласына жетуі - Орал халқының ғана 
қуанышты күні емес,  менің де демалыс 

кезіндегі маңызды да шуақты күндерімнің 
бірі болып есептеледі. Олимпиада алауы 
Жеңіс алаңынан басталып, Мұз айды-
нына жеткізілді. Сонымен қатар, туған 
жерім - Тасқала ауданына Қазақстан 
эстрадасының жас жұлдыздары Алмас 
Кішкенбаев, Rin Go тобы келіп, халықты 
ән мен күйге бөлеп, ел-жұртқа әсем 
әннен шашу шашты. Міне, менің дема-
лыс күндерім тарихи оқиғадан бастау 
алып, думанды концертке ұласты. «Досы 
көпті жау алмайды»  дегендей, Алматы, 
Астана қаласында оқып жатырған, көптен 
көрмеген асыл достарыммен жүздесіп, 
тағы да бір қуанышқа кенелгендей 
болдым. 

Ендігі мақсатым - оқуға бар күш-
жігеріммен кірісіп, сапалы білім мен 
саналы тәрбие алу. «Жастар - біздің 
болашағымыздың негізі - өз болашағын 
құрудың жаңа мүмкіндіктеріне қол 
жеткізеді»,- деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
айтқандай, мен барлық демалыстан 
келген студенттерге оқуда табыс, өмірде 
сәттілік тілеймін. 

Айгерім ЖұмАШЕвА,
тарих мамандығының 3 курс студенті

2011 жылдың 10 ақпан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің 301 дәрісханасында уни-
верситет және колледж студенттерінің 
қатысуымен студенттерді тәрбие мен 
имандылыққа тәрбиелеу мақсатында 
Орал қаласындағы қызыл мешіттің бас 
имамы  Қажымұқан Елтайұлымен кез-
десу болып өтті. 

Кездесу барысында  университеттің 
тәрбие бөлімінің жетекшісі Мейрам 
Исатайұлы сөз сөйлеп, студенттерді бас 
имаммен таныстырып өтті. 

Кезекте бас имам Қажымұқан 
Елтайұлы сөз алып, студенттерді 
м ұ с ы л м а н д ы қ қ а ,  и м а н д ы л ы қ қ а  
тәрбиелейтін түрлі ойлар айтып, түсінікті 
болу үшін өмірден мысалдар да келтіріп 
кетті. Мұсылманның парыздарымен 
жақсы танысып алу, парызды бұрмаламау 
жөнінде, сонымен қоса жастар арасын-
да жиі кездесетін келіспеушіліктерді 
болдырмау жолдары жөнінде де сөз 
қозғалды. Қазіргі таңда елімізде тойла-
нып жүрген түрлі мерекелердің қазақ 
елі, яғни мұсылмандар үшін мейрам 
саналмайтынын, соның ішінде «Әулие 
Валентин» күнінің толық мағынасын 
ашып айтып, студенттердің көзін ашуға 
түрткі болды. Бұл мерекенің қандай 
мақсатта тойланып басталғанын, қай 
дін өкілдерінен таралған мереке және 
қандай мағынасы бар екенімен толық 
таныстырды. Елімізде тойланатын 

ЖАСТАРЫМЫЗДЫ 
ИМАНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ

кейбір мерекелердің мұсылманшылыққа 
жатпайтындарымен таныстырып, бұл 
мерекеге ұқсас қазақтардың мерекелері 
де бар екендігін айтып өтті. Қазіргі таңда 
студент жастардың өмір сүруіне барлық 
жағдайдың жасалып отырғандығы, 
соның ішінде компьютерді, ғаламторды 
жә н е ке з - ке л г е н қ ол д аныс та ғ ы 
құралдарды дұрыс пайдалану жөнінен 
ақыл-кеңестер берді. 

Сонымен қатар, бас имам Қажымұқан 
Елтайұлы студенттерді қазіргі таңда ой-
ландыратын сауалдарына жауап беруге 
дайын екендігін ескертті. Біздің универ-
ситет студенттерінің мұсылманшылығы 
жоғары деңгейде және имандылыққа 
жақсы дәрежеде тәрбиеленгендігін 
айтып өтіп, студенттерге осы орайда 
берілген тәрбиенің, яғни университеттің 
тәрбие бөл ім і мен жастар даму 
орталығының жақсы жұмысының жемісі 
екендігін атап айтты.   

Кездесу соңында Мейрам Исатайұлы 
студенттерден бүг інг і кездесуден 
қандай тәлім-тәрбие алғандықтары 
жөнінде сұрақтар қойып, осыған орай 
қанағаттанарлық жауаптар да алды. 
Сонымен бірге ағымдағы мәселелер 
бойынша Елбасы Жолдауы, саясаты 
және алдағы Елбасы сайлауы жөнінде 
сөз қозғады. 

Кездесу қорытындысы бойынша сту-
денттер өткізілген маңызы зор шарадан 
мол мағлұмат алғандықтарын айтты. 

2011 жылдың 17 ақпан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің студенттерімен «Дін – діңгек» тақырыбында 
кездесу кеші өткізілді. 

Дін - діңгек
Кездесуге Орал медресесінің ұстазы 

Мейірбек Абдрахымұлы, Орталық мешіттің 
наиб имамы Марат Асанов, БҚО бойынша 
діни істер департаментінің өкілі Баянгүл 
Жакиева және «Жайық» диструктивтік 
діни ағымдардан жапа шеккендерге 
көмек орталығының жетекшісі Ләззат 

Шағатай шақырылып, аталмыш жиынға 
студент қауым қатынасты. Студенттер 
көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып 
ой бөлісті. Дәлірек айтсақ: сунна мен абу 
ханафия масхабының айырмашылығы, 
«уахабист» сөзінің шығу тегі, намаз 
оқитын жастардың арасында көп ай-
тылатын «брат», «сестра» сөздерінің 
қолданылуы, хиджап араб елінің ұлттық 
киімі деген түсініктің дұрыстығы, уәжіп пен 
сүннет туралы, сондай-ақ орамал тағып 
жүрген студенттердің мемлекеттік сара-
маннан өте алмай қиналып жататындығы, 
ата-анасы намаз оқуға рұқсат бермеген 
жағдайда, оларға қарсы шығып, на-
маз оқу, кейбір намаз оқитын жастар 
ауылдағы ата-анасының беріп жіберген 
соғым еттерін харам деп жемеуі, соны-
мен қоса қазіргі таңда діни кітаптардың 
көбейіп кеткені соншалық, тіпті жастар 
қай кітапты оқуға болатындығын білмей 
жатқандығы, теріс бағыттағы кітаптардың 
ерекшелігі, бұндай  кітаптарды шығаруға 
тыйым салу іс-шаралар қолданыла ма де-
ген көкейкесті мәселелер төңірегінде ой 

қозғалып, қатысушылар өз сұрақтарына 
жауап алды. 

Кеш барысында намаз оқудың дұрыс 
және бұрыс жолдары ажыратылып, ислам 
діні ғана емес, сонымен қоса христиан, 
будда діндерінің теріс бағыттары жайын-
да айтылып өтті. 

М .Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы  Б Қ М У 
мәдени-демалыс жұмысының жетекшісі 
М.Қ.Сүлейменов кездесуді қорытындылап, 
оқу орнына келгендегі басты мақсат 
кәсіби білім алу деп, жастарды белсенді 
студенттік өмірге араласуға шақырды.   

Оқу ордамызда бұндай бағыттағы іс 
шаралар белсенді өткізіліп келеді. Бұл 
өз кезегінде студент жастардың діни 
сауаттылығын арттырып, олардың теріс 
жолмен кетіп қалмауына үлкен септігін 
тигізеді деп сенеміз. Жастарымызға ең 
алдымен білім мен ғылым қажет, өйткені 
олар жоғары оқу орнына білім алу үшін 
келді. Өздерінің бар күш-қайраттарын 
басқа арнаға жұмсамай, тек қана еліміздің 
дамып, өркендеу жолына жұмсауы қажет, 
яғни оқуларын жақсы оқып, жоғары оқу 
орнын ойдағыдай аяқтап, білікті маман 
болып шығуы тиіс.

Ұйымдастырылған шара өз мақсатына 
жетіп, барлық кездесуге қатысушылар 
өздерін толғандырып жүрген сауалдары-
на жауап алды деген сенімдеміз. 

м.срАлиЕвА

Әлемді дүр сілкіндірген дүбірлі дода VII Қысқы Азия ойындарының біздің 
елімізде өткізілуі ел үшін елеулі жаңалық. Оның үстіне төрт жылда бір рет 
өткізілетін дүбірлі жарыстың Азия елдерінің ішінде алғаш рет тәуелсіздіктің              
20 жылдығын атап өткелі отырған Қазақстанда болуы кез келген отандастары-
мызды қуанышқа бөлейтіні сөзсіз. 

Студент жастарға өз жерімізде 
алғашқы өтіп отырған Азия ойындарын 
өткізу арқылы патриоттық сана-сезімдерін 
қалыптастырып, салауатты өмір сал-
тын насихаттап, өз еліне деген ұлттық 
мақтанышты тәрбиелеу мақсатында өтіп 
отырған дөңгелек үстел барысында спорт 
түрлері, қазақстандық спортшылар,  жа-
рыстар өткізілген объектілер, Алау эста-
фетасы, Азиаданың ашылу және жабылу 
салтанаты, сарапқа салынған медальдар 
саны, Азиада әнұраны, Азиада бойтұмары 
және т.б. тақырыптарда ой қозғалды. 

«Есеп және қаржы» кафедрасының 
оқытушысы Шынар Меңдіғалиқызы 
Алтыбаева: «Қысқы Азия ойындарының 
тарихында тұңғыш рет Азия Олимпиадалық 
Кеңесінің Олимпиадалық Алау эстафета-
сын өткізу біздің елімізге сеніп тапсы-
рылды. Аталған жоба ауқымдылығы мен 
маңыздылығы жағынан Азиаданың өзінен 
кем түспейді. Эстафетаның өз логотипі, 
дизайны, стилистикасы және музыкалық 
безендірілуі бар. Бұл Азиада қазақ елін 
мақтанышқа жеткізді»,-деп Алау эстафе-
тасы жайында айтып берді. 

«Есеп және аудит» мамандығының 
3 курс студенті Отарова Гүлнұр: «Бұл 
Азия ойындарының тарихында алғаш 
рет Азияның бай тарихи және мәдени 
мол мұрасын, сондай-ақ Қазақстанның 

Ақ Азиада -               
     еліміздің абыройы!

Азия ойындары – Азия елдерінің 
спортшылары арасында әрбір төрт жыл 
сайын өткізілетін спорттық жарыстар. Азия 
ойындары АЗИАДА деп те аталады. Азия 
ойындары тек қана халықаралық жарыс-
тар ғана емес, елдер арасындағы мәдени 
байланыстар дәнекері ретінде де кеңінен 
танымал. Елімізде спортты және салауат-
ты өмір салтын насихаттауда, жас ұрпаққа 
патриоттық тәрбие беруде Азиаданың 
алатын орны ерекше. Осыған дейін 
Отанымыз - 117 олимпиада, әлем және 
Азия чемпиондарын тәрбиелеген ел. Бұл 
мемлекетіміздің абыройын арттырды. 

Азия ойындарының тарихына көз 
жүгіртетін болсақ, І Қысқы Азия ойында-
ры 1986 жылы Жапонияда өтті. Оған 7 ел 
қатысып, жарыстар спорттың 7 түрінен 
өтті; ІІ Қысқы Азия ойындары да 1990 жылы 
Жапонияда өтті. Оған 10 ел қатысып, жа-
рыстар спорттың 6 түрінен өтті; ІІІ Қысқы 
Азия ойындары 1996 жылы Қытайда өтті. 
Оған 16 ел қатысып, жарыстар спорттың 7 
түрінен өтті; IV Қысқы Азия ойындары 1999 
жылы Кореяда өтті. Оған 21 ел қатысып, 
спорттық жарыстар 7 түрінен өтсе, 2003 

жылы Жапонияда өткен V Қысқы Азия 
ойындарына 17 ел қатысып, жарыстар 
спорттың 11 түрінен өткен еді; 2007 жылы 
Қытайда өткен VI Қысқы Азия ойындары-
на 45 ел қатысып, жарыстар спорттың 10 
түрінен өткен болатын. Ал, VII Қысқы Азия 
ойындары қазақ жерінде. Оған 27 елдің 
спортшылары спорттың биатлон, тау 
шаңғысы спорты, конькимен жүгіру спорты, 
шаңғы жарыстары, шаңғыда бағдарлау 
спорты, шаңғымен трамплиннен секіру, 
мәнерлеп сырғанау, фристайл, шайбалы 
хоккей, допты хоккей, шорт-трек сияқты 11 
түрінен қатысып бақ сынады. 

Елімізде байрағы көтерілген қысқы Азия 
ойындарындағы әрбір жеңіс елге, жерге 
деген отаншылдық рухты жандандырғаны 
сөзсіз, әсіресе жастар арасында. Осы 
патриотизмді күшейтіп, адамды рухтан-
дыратын спорттық жарыстың елімізде 
өткізілуі туралы өз ойларын экономика 
және басқару институтының оқытушылары 
мен студенттері «Ақ Азиада – еліміздің 
абыройы!» атты өткізілген дөңгелек үстел 
барысында ортаға салды.  

төл мәдениетін көрсеткен «Мәдени 
Азиада» өткізілді. «Мәдени Азиада» 
бағдарламасында «Ұлы Жібек жолы» 
көшпенділердің өркениет фестивалі, 
«Алматы – Қазақстанның мәдени аста-
насы» фестивалі, мұз мүсіндерінің 
фестивалі, цирк өнерінің фестивалі, 
спорт туралы кино фестивалі, «Ұлттық 
спорт түрлері» фотокөрмесі және басқа 
да іс-шаралар өткізілгенін тамашаладық»,-
деп өз ойын сабақтады. Ал Азия 
ойындарының бойтұмары туралы өз 
ойын «Есеп және қаржы» кафедрасының 
оқытушысы Альфия Жалелқызы: 
«Азиада-2011 бойтұмары ретінде ИРБИ 
атты қар барысы таңдап алынды. Барыс 
– көп мағыналы әрі мазмұнды нышан. 
Сақтардың мифтік таным-түсінігінде ол 
әділеттіктің қорғаушысы болып танылады. 
Барыс – қазіргі тәуелсіз Қазақстанның 
нышандарының бірі. Осы бойтұмардың ав-
торы - Евгения Кан. Ойын ұраны – «мақсаты 
бірдің – рухы бір!»,-деп білдірді.  

Дөңгелек үстелге қатысушылар                 
«Ақ Азиа да ел ім і з д ің абыройын 
асқақтатты, біз қазақстандық спортшы-
лармен біргеміз, Қазақстан алға!» деген 
ұранмен тарқады.  

А.Ж.БАқтияровА,
экономика және басқару институты 

директоры орынбасары  
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Тоғызыншы сыныпта оқып жүргенімде 
сыныптасым Қымбат екеумізді бір күні 
мектептің тәрбие ісінің меңгерушісі 
орталықтағы Көшекбаев атындағы мәдениет 
үйіне жіберді. Асығыс болғандықтан таксиге 
сыймай, артқы орындыққа төрт адам отыра 
салдық. Бізбен бірге екі бозбаланың, сірә, 
студент шығар, біреуі:

- Мен кеше қызық анекдот естідім, - деді 
қасындағысына. Қымбат екеуміз елең ете  
қалдық. Құсты  жақсы көретін бір ағылшын 
аң-құс сататын дүкенге барып, тотықұс 
таңдапты. Дүкенші бұтақта қонақтап отырған, 
екі аяғына да жіп тағылған тотықұсты нұсқап: 
«Бұл он мың доллар тұрады. Аса ерекше құс: 
оң аяғындағы жібінен тартып қалсаң, қазақ 
өлеңдерін айтады, ал сол аяғындағысынан 
тартсаң – діни уағызды айтады» дейді. 
Ағылшын есі шыға қуанып: «Мен осыны 
алайын» дейді. Ақшасын төлеп, тотықұсын 
құшақтап кете береді де, есіктің қасына 
бара бергенде, артына бұрылып сатушыға: 
«Айтпақшы, егер мен екі жібінен тартсам, 
онда ол не айтады? – дейді.

Анекдотты тыңдап тұрған жігіт дәл сол 
сәтте:

Әй, келіп қалдық, түсейік! – деді де, екі 
студент таксиді тоқтатып түсіп қалды. 

Мен кешке үйге келген соң сол естігенімді 
әкеме айттым. Екеуміз анекдоттың қалай 
аяқталарын болжап таппақ болып, кеш 
бойы ауыз жаппадық, Жүздеген бол-
жам айтсақ та, қисынды ештеңе таба 
алмадық,

Арада айлар өтті. Мәдениет үйінде 
концертке дайындалып отырғанбыз, КТК-
да ойнайтын бір жігіт: 

- Жігіттер, құлақтарыңды түріңдер, мен 
керемет қызық анекдот айтып берейін, 
- деді. Біз бәріміз тыңдай қалдық. Ол анек-
дотын бастады: 

- Бір дүкенде ерекше тотықұстар саты-
лады екен. Ерекше болған соң, бағасы да 
қымбат көрінеді. Солардың біреуінің бір 
аяғына байланған жібінен тартып қалсаң 
– тақпақ айтады екен, ал екінші аяғындағы 
жіптен тартып қалсаң – сыбап тұрып 
боқтайды екен...

- Сонсоң? – деп айтып қалдым. Ол 
арғысын айтып үлгермей қалды. Сол 
сәтте есіктен мәдениет үйінің директоры 
кіріп келіп, оны өзінің кабинетіне шақырып 
әкетті. Ол содан қайтып оралмады. Ол 
тығыз КТК-ның тапсырмасымен қалаға 1 
айға кетіп қалыпты. 

… Концертіміз Орлы селолық округіне 
өнер көрсетіп жүрген кезде бір күні сахна 
сыртында тұр едім, жанымда тұрған кон-
церт жүргізуші Нұрбол ағай:

- Есіме бір қызық анекдот түскенін 
қарашы. Америкада біреудің екі аяғына да 
жіп тағылып тотықұсты сатқаны туралы 
анекдот, өте, қызық еді, - деді.

- Айтып жіберші! – дедім, кенет толқып 
кетіп.

- Қазір айтып беремін, келесі нөмірді 
хабарлап қояйын…

Жүргізуші Нұрбол ағай сахнаға шыға 
бере бүкшие қалды. Жүрегі ауырады екен. 
Дереу ауруханаға кетті. 

Анекдоттың түйінін естуге асығып, 
ертеңінде ауруханаға бардым. Нұрбол 
ағайдың көңілін сұрамақпын, әрине! Алма, 
шырын сатып алып, палатасына беттедім. 
Есіл-дертім - анекдоттың түйінінде. Барсам 
палатада ешкім жоқ, медбике ұқыптап 
жиналған төсекті нұсқап тұрып:

- Сіздің Нұрбол ағайыңыз енді келмейді, 
- деді. Қайтыс болған деген суық ой сап 
ете қалды. Ал медбике: - Оны осыдан бір 
сағат бұрын ағасы Мәскеудің ауруханасына 
алып кетті, - деді. «Ә, онда жарады, күтейін, 
сауығып келеді ғой», деп ойладым. Бірақ  
Нұрбол ағай кетіп келмеді.

Мен осы оқиғаны әкеме айтып едім, ол 
таңдана тымырайып:

- Мұның анекдот емес, бір пәле ғой! 
– деді.

Содан үш жыл өткен соң, Орлы селолық 
округіне тағы бардық. Сахнада бейтаныс 
жүргізуші жүр. Мен оған жақындап:

- Бұрынғы жүргізуші қайда? – деп едім, 
бейтаныс:

- Ол сахнаны тастаған. Осы Ганюшкинде 
«Серпер» газетінің редакциясында жұмыс 
жасайды, - деді. 

Қолым қалт еткен бір күні редакцияға 
барып сұрастырдым, баяғы Нұрбол ағай 
отыратын кабинетті іздеп таптым. Ол - 
бөлім меңгерушісі екен. Есігін жүрексіне 
тықылдатып, ақырын ашып кірдім. Мені 
көре сала:

- О! Бұл кім екен десем?! – деп мәз 
болды. Аман-саулығымызды сұрастық. 
Шыдамымды әрең тежеп, сәлден соң:

- Анау әлгі екі аяғына да жіп байланған 
тотықұстың ақыры не болды? – дедім. 

- Қайдағы тотықұс? – деді ол, шын 
абыржып.

Мен баяғы анекдотты есіне салдым.
- Е – е – е...есіме түсті, түсті. Әлгі - әлгі 

Америкада сатылған тотықұс қой... бірақ, 
қалай аяқталғанын ұмытып қалыппын, 
- дегені 

- Ұмытқаныңыз қалай? Ойлаңызшы, 
есіңізге түсіріңізші! – дедім, жалына өтініп. 
Ол бірақ ойланып отырды да

- О, есіме түсті! – деді, қуана даурығып. 
– Қазір айтып берермін, тек бастығыма 
барып келейін, жаңа шақыртқан еді, ертең 
басылатын жаңалықтардың мәтінін бекітіп, 
қол қоюым керек, - деді.

- Тоқтаңызшы! Айтып беріңізші, Сонан 
соң барасыз, мен де кетемін! – дедім 
бажылдап. 

Ол айтып берді. Сатып алған кісі 
дүкеншіден: «Екі жібінен бірдей тартсам, 
не айтады? – деп сұрағанда, тотықұс: 
«Әй, ақымақ, онда мен құлап қаламын!» 
- депті. 
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Адамзат өмірге келген соң өмірін қалай болса, солай өткізбеуі тиіс. яєни, 
адам саналы да жарқын өмір сїруі қажет. ол їшін ең алдымен ата-бабамыз 
айтып кеткендей, 

Бірінші байлық – денсаулық
Екінші байлық – ақ жаулық
Їшінші байлық – он саулық, - демекші, ең алдымен саналы да жарқын өмір 

сїру їшін денсаулық қажет. Ал сол денсаулықты сақтау – өз қолымызда, 
яєни өз еншімізде. қазіргі таңда аурулардың тїрі көбейіп барады. “тірі адам 
тїбінде бір ауырмай тўрмайды” деп данышпан Баласаєўнның айтқан сөзі рас 
сияқты. Өйткені, əрбір адам басында өзіне белгілі бір аурулары бар. Бірақ, біз 
сол аурулардың шарықтауына жол бермей, оєан төтеп беруіміз қажет. яєни 
“Ауруын жасырєан өледі” (Ә.Науаи) деген сөзге қарсы адам өз бойындаєы ау-
руы бойынша дəрігерлерден кеңес алып, білгендерден сўрап отыруы қажет. 
Ең алдымен сəбилердің дўрыс жетіп қалыптасуына қарсы дисплазия деген 
аурулар бар. ол аурумен сəби кїресе алмайды, ал онымен кїресетін ата-анасы. 
Дəрігерлердің айтуынша, əсіресе соңєы кездері балалар арасында кеңірек та-
рап бара жатқан дисплазия ауруының пайда болуына бірнеше себептер негіз. 
олардың біріншісін экологиялық жаєдайлармен байланыстырсақ, екінші себебі 
аєзадаєы йод, темір, сондай-ақ кальцийдің тапшылыєына тікелей қатысты. 
мўның ақыры мїгедектікке əкеліп соєуы мїмкін. сондықтан баланың сауыєып 
кетуіне де өзіміз жəрдемші болуымыз керек. Ауруєа қарсы сылап-уқалау, сəбидің 
екі аяєын тізесінен кісен секілді темірмен керіп қою керек.

ДЕНСАУЛЫЌ 
Ал енді еліміздегі экономикалық 

ж а ғ д а й д ы ң  ө з г е р і п  н а р ы қ т ы қ 
қатынастардың дамуы, қо ғамның 
әлеуметтік тұрғыда жіктеле бастауы ол 
мүмкіншіліктердің бірдей болмауы және 
осы теңсіздіктің балалардың тұлға болып 
қалыптасуына да өз ықпалын тигізетіні 
анық. Ал бұл кәмелетке толмағандар 
арасында қылмыстың көбеюіне әкеліп 
соғады. Есірткі құмарлық жасарып келеді. 
Бұл – дабыл соғарлық жағдай. Бүгін 
республикамыздағы тұрақты есірткі 
құмарлардың 2/3 бөлігін жасөспірімдер 
мен 25-30 жасқа дейінгі жастар құрайды. 
Балаларда да есірткіні тұтынатын 
жағдайларда болады. Мамандардың 
айтуынша, есірткіні татып көрген немесе 
оқтын-оқтын тұтынған адамдардың жар-
тысынан астамы 13-17 жастағылар екен. 
Есірткі құмарлықтың үдеп бара жатқаны 
қылмыстық ахуалдың күрт нашарлауына 
тікелей әсер ететіні анық. Сондықтан жас-
тарды улап, халықтың болашағына қатер 
төндіріп жатқан бұл дертке аяусыз күрес 
ең бірінші өзіміз, отбасымыз және мектеп-
те басталуы қажет. Еліміздің ертеңгі тізгіні 
жастар қасында мемлекетіміздің алдына 
қойып отырғаны елулікке ену стратегиясы 
жүзеге асу үшін жас ұрпақтың дені сау 
болуы қажет. Сонда ғана өз елімізді елулік 
қатарынан көре аламыз. Сол үшін өз 
денсаулығымызды өзіміз күтуіміз қажет.

Денсаулық механизмі бар екені 
белгілі, ал, денсаулық өзі Алты 

АсПЕктіДЕН тўрады:
1) Физикалық денсаулық.
2) Психикалық және интеллектуалды 

денсаулық.
3) Жеке.
4) Рухани денсаулық.
5) Эмоционалды денсаулық.
6) Әлеуметтік денсаулық.
ФизикАлық ДЕНсАулық келесі 

түсініктерден тұрады: біздің денеміз 
қалай құрылған және қалай жұмыс жа-
сайды, ешқандай дене аурулары жоқ, ол 
жаттыққан немесе шыныққан.

ПсихикАлық ЖӘНЕ иНтЕллЕк- 
туАлДы ДЕНсАулық - бұл психикалық 
аурудың және кем ақылдылықтың болмауы-
мен түсіндіріледі. Психикалық денсаулық 
адам жаңа білімді қабылдау және оны 
қолдау қабілетімен, негізгі психикалық 
процестердің күші және қозғалғыштығымен 
сипатталады.

ЖЕкЕ ДЕНсАулық - бұл адам өзін-
өзі адам ретінде сезінуі, талпынысы, өзін 
көрсетуі, жетістігі, негізгі құндылықтары. 
Біреулер жұмысынан, біреулер - өнерден, 
үшіншілері - отбасынан, төртіншілер - 
жеке басынан жетістік іздейді. Өзін-өзі 
таныту неғұрлым қоғамға қарсы келмесе, 
соғұрлым ол адамның өзіне пайдалы, 
осыдан барып нақты адамның жеке 
денсаулығы сипатталады.

рухАНи ДЕНсАулық - бұл адам 
өмірінің орталығы, бұл - мораль, тәртіп 
және басқа біреудің әрекетін қабылдау 
этикасы, мейірімділік пен қайырымдылық, 
әсемдікті қабылдау этикасы.

ЭмоЦиоНАлДы ДЕНсАулық - бұл 
өз сезімдерін түсіну және бақылау, керек 

кезінде өз сезімін түсінікті түрде шығара 
білу, эмоцияның тыйым салатын және 
салмайтын көріністерін білу керек.

ӘлЕумЕттік ДЕНсАулық - бұл 
ең алдымен өзін қоғамның бір бөлшегі 
ретінде сезіну, қоғамда және қоғам 
өмірінде өз жетістіктерін сезіну. Мұнда 
өндірістік қатынас пен профессионалды 
сапаның орны айқын. Маңызды және ма-
териалды жағы - қандай адам болса да, 
қажеттіліктермен қамтамасыз етілуі (яғни, 
оның жұмыс істеуі, шеберлігі мен тәртібі).

Дайындаєан м.срАлиЕвА 

- ЗОР БАЙЛЫЌ

Кешірерсіз, кешірерсіз......... сіз ... деп  жанына жақындағанда іштей күбірлеп, 
айтар ойымды сыртқа шығара алмай тілім байланып қалушы еді. Сондағы 
сұрарым - сағат айтып жібермейсіз бе? Егер шын мәнісінде тығыз қажет болып 
тұрса, еш ойланбастан асығыс барып сұрай салар едім. Алайда, сағат сұрау - 
сыныққа сылтау болып, тығыз қажеттілік емес, жүрек қалауы еді. Әттең, әттең 
олай айтуға дәтім жетпеді, шын мәнісіне келгенде намысым жібермеді. Қыз 
баласы қайсар, төзім иесі болғанмен, жүрек мәселесіне келгенде дәрменсіз 
болады екен. 

Жүрек - адам бойындағы шынашақтай 
құрылыс қана. Алайда, сол шынашақтай 
жүрек бойына бар қызметті жинап алып 
тұрады. Адамның көзі сыртқы орта-
мен байланыс жасаса, ауыз мидың 
ойын орынды не кейде орынсыз сыртқа 
шығарып отырады,  ал жүрек кей сәттерде 
тулап қана қойып, үнсіз ғана өз қызметін 
атқарып жүре береді. Жүректің тулайтын 
сәттерінің бірі – шоқ түскенде. Яғни, көз 
дәнекер болып, жүрекке шоқ тастап 
жібереді. Сол шоқ жүректе жата-жата 
отқа айналады екен да, шоқ отқа, алғаш 
көргенде ұнату сезімге айналады екен.

Жымиған күлкісі мен қараған көздері! 
Өзгеге бағытталып айтқан сөздері - бәрі 
көз алдымда жіпке тізгендей сақтаулы 
тұр. Мен үшін оның жымиысы қымбат, 
оны өзге түг іл өз жанарымнан да 
қызғанатындаймын.. Оны жай ғана ойлап 
кетсем, таңды ұйқысыз атыратын едім.

«Тағдырыңды қатыгез де, сараң де,
Сен сүйгенмен ол сүймесе, шараң не?» 

деуші едім?! Өмір бір орында тұрмайтыны 
сөзсіз, әрине. Менің сезімімнен бейхабар 
күйі уақыт зымырап өтіп жатты.

Алғашқы 
сезім сыңғыры

Міне, менің жауапсыз, алғашқы махаб-
батым. Кейде маған жауапсыз махаббаттың 
иесі бақытсыз жандай көрінеді. Бірақ, олай 
емес. Өйткені, маған ең бірінші сүюді, 
ойлауды, алғашқы махаббаттың бар екенін 
үйретті.

Жаратқан Ием пешенемізге не 
жазылғанын өзі ғана біледі. Не жазылса 
да «бармақтай бақ бұйырғай» деп тілеймін. 
Өзгенің жанарына қиып тұрып «бақытты 
болғайсың» деуге тиіспін. Өйткені, мен 
- тәкаппар, намысшыл, адал қызбын, 
басымды июіме болмайды деп жұбатушы 
ем ішімнен. 

Міне, бұл менің беймаза, тұңғыш қауыз 
жарған сезімімнің  сарғайған парақтағы 
үзінділері еді. Қазіргі таңда ол жай ғана күліп 
еске алатын өмірімнің қызықты оқиғасы бо-
лып  қалды. Ал, қазір мені толғандыратын 
мәселе мұндай сұрақ төңірегінде емес.
Бүгінгі таңда мен үшін анамның үміті мен 
әкемнің сенімі артық. Не жасасам да, атыма 
лайық, мен үшін мақтанатындай жасауға 
тиіспін деп тырысамын. 

Гїлсезім БияШЕвА


